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หลักข้อเชือ่ ของอัครธรรมทูต
บทที่ 1
ข้อเขียนแห่งความเชื่อ

บทนา
เคยสงสัยหรือไม่ ว่าอะไรทาให้ตน
้ ไม้เป็ นต้นไม้? หรือบ้านเป็ นบ้าน?
หรือบุคคลเป็ นบุคคล? หรือถามอีกอย่างหนึ่งก็คือ
สิง่ ทีเ่ ราจะเรียกว่าต้นไม้หรือบ้านนัน
้ ต้องมีคุณลักษณะอย่างไร? นี่เป็ นคาถามซับซ้อน
ทีน
่ กั ปรัชญาพยายามคิดหาคาตอบมาเป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว
และเราก็เผชิญกับคาถามคล้ายคลึงกันเมือ
่ เราพิจารณาการศึกษาคริสตศาสนศาสตร์
จริง ๆ แล้ว มีคริสตจักรจานวนนับไม่ถ้วนทีเ่ ราถือว่า เป็ น “คริสเตียน”
แต่หลายแห่งก็มีความเห็นไม่ตรงกันในหลายเรือ
่ ง เราจึงสมควรตัง้ คาถามว่า
“หลักคาสอนใดเป็ นพืน
้ ฐานและสาระสาคัญของคริสตศาสนศาสตร์?”
เมือ
่ เราถามเช่นนี้ เราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่า
ถึงแม้เรามีความเข้าใจเพียงน้อยนิดเกีย่ วกับหลักศาสนศาสตร์
แต่เราก็สามารถได้รบ
ั ความรอด
การมอบตนเองแก่พระคริสต์ก็เพียงพอแล้วทีจ่ ะทาให้เราเป็ นคริสเตียน
ในขณะเดียวกันเราก็สามารถกล่าวอย่างเป็ นธรรมได้ว่า การทีห
่ ลักศาสนศาสตร์ใด ๆ
จะคูค
่ วรแก่การถูกเรียกว่าเป็ น “คริสเตียน”
ก็ตอ
้ งประกอบด้วยแนวคิดสาคัญหลายประการ และตัง้ แต่ศตวรรษแรก ๆ
ของคริสตจักร หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ก็ได้สรุปสาระสาคัญอันเป็ นประโยชน์เกีย่ วกับความเชื่อหลักของคริสเตียนไว้
นี่เป็ นบทเรียนแรกในชุดบทเรียนเกีย่ วกับ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
อันเป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดีในฐานะใจความสาคัญของหลักความเชื่อของคริสตชน
เราตัง้ ชื่อบทเรียนนี้ว่า “ข้อเขียนแห่งความเชื่อ” เนื่องจากเราจะศึกษา
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ในฐานะเป็ นบทสรุปของข้อเขียนหรือหลักคาสอนต่าง ๆ
ทีผ
่ ท
ู้ เี่ รียกตนเองว่าเป็ นคริสเตียนต้องประกาศยืนยัน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ปรากฏอยูใ่ นหลายรูปแบบในช่วงศตวรรษต้น ๆ ของคริสตจักร
ก่อนทีจ่ ะได้รบ
ั การสังคายนาให้เป็ นมาตรฐาน ในราว ค.ศ. 700 เป็ นภาษาลาติน.
คาแปลทีน
่ ิยมใช้ในภาษาไทยปัจจุบ ันกล่าวดังนี้:
์ ส
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
ผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา ทรงปฏิสนธิโ์ ดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ทรงกาเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมาน
ในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปิ ลาตปกครอง ทรงถูกตรึงทีก
่ างเขน แล้วมรณา
ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา
้ มาจากความตาย
ในวันทีส
่ ามทรงเป็ นขึน
์ ส
้ สวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผูท
พระองค์เสด็จขึน
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
-1For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 1: ข้อเขียนแห่งความเชือ
่

จากทีน
่ ่น
ั พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ ์
และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ ์
ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชน การอภัยโทษบาป
การทีก
่ ายคืนชีพ และสมบูรณ์ ชีพนิรน
ั ดร์ อาเมน
การศึกษา หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ในฐานะรวมข้อเขียนแห่งความเชื่อ
แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ความเป็ นมาของหลักข้อเชื่อ 2) ภาพรวมของข้อเขียน และ 3)
ความสาคัญของหลักข้อเชื่อในปัจจุบน
ั

ความเป็ นมาของหลักข้อเชื่อ
เมือ
่ เราสารวจ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต เราให้ความสาคัญกับ 2 ประเด็น
ในด้านหนึง่ เราศึกษาพัฒนาการของหลักข้อเชื่อนี้ โดยพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เช่น
ผูเ้ ขียน และวันทีเ่ ขียน อีกด้านหนึ่ง เราศึกษาวัตถุประสงค์ของหลักข้อเชื่อนี้
และเหตุผลที่คริสตจักรคิดว่าสาคัญทีจ่ ะต้องสร้างและใช้หลักข้อเชื่อนี้
เราจะเริม
่ จากพัฒนาการทางประวัตศ
ิ าสตร์ของ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
พัฒนาการ
ครัง้ หนึ่งเคยเชื่อและสอนกันว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
้ ในศตวรรษแรกโดยสาวกทัง้ 12 คนของพระเยซู ถึงขนาดกล่าวกันว่า
ถูกเขียนขึน
อัครธรรมทูตแต่ละคนเขียน 1 ใน 12 ประโยคหลักอันเป็ นพืน
้ ฐานทางศาสนศาสตร์
้ จริง
แต่ในความเป็ นจริงแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ ว่าสิง่ นี้ได้เกิดขึน
หรืออัครธรรมทูตมีสว่ นร่วมโดยตรงกับการเขียนหลักข้อเชื่อนี้
ถ้าอัครธรรมทูตไม่ได้เขียนหลักข้อเชื่อนี้ แล้วใครเล่าเป็ นผูเ้ ขียน?
คาถามว่าใครเป็ นผูเ้ ขียนหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตนั้น เปิ ดกว้าง
นั่นเป็ นเพราะผูเ้ ขียนต่างมิได้ลงชื่อเอาไว้ แต่ทแ
ี่ น่ ชดั ก็คือ
คาถามเหล่านี้ถก
ู ใช้ถามผูท
้ จี่ ะรับบัพติศมา มาตัง้ แต่ประมาณ 40-50
ปี หลังช่วงสมัยของพระเยซูคริสต์ โดยผูท
้ จี่ ะรับบัพติศมาจะถูกถามว่า
“ท่านเชื่อในพระเจ้าพระบิดา ผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก หรือไม่?”
เราทราบเช่นนี้
เนื่องจากหลายคนทีเ่ ล่าถึงประสบการณ์ การรับบัพติศมาได้กล่าวถึงคาถ
ามต่าง ๆ เหล่านี้ ก่อนปี ค.ศ. 200 เทอร์ทูเลียส ได้กล่าวถึง
“หลักข้อเชื่อดัง้ เดิมของชาวโรมัน” ซึ่งแทบจะเหมือน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ทุกประการ เทอร์ทูเลียส
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อ้างอิงถึงคาถามต่าง ๆ เกีย่ วกับบัพติศมา นั่นคือ “ท่านเชื่อหรือไม่ ...”
“ท่านเชื่อหรือไม่ ...”. การอ้างอิงถึง หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
แต่เพียงลาพังครัง้ แรกนั้น กระทาโดยชายผูม
้ ีชื่อว่า รูฟินัส ในปี ค.ศ.
390 เขาเล่าว่าอัครสาวกแต่ละคน รวมถึงมัทธีอสั ซึ่งมาแทนทีย่ ูดาส
ได้กล่าวคายืนยันแต่ละประโยคในหลักข้อเชื่อนี้
ทฤษฎีนี้ไม่มีขอ
้ พิสูจน์เลย แต่มน
ั ทาให้แนวคิดทีว่ ่า ประโยคต่าง ๆ
ของหลักข้อเชื่อนี้เริม
่ มาตัง้ แต่สมัยอัครสาวก มีน้าหนักพอสมควร
—ดร. จอห์น ออสวอลท์
งานเขียนของคริสตชนยุคแรกประกอบด้วยรายชื่อหนังสือคาสอนสาคัญมากมา
ยทีค
่ ล้ายคลึงกับ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
งานลักษณะหนึ่งประกอบด้วยบัญญัตแ
ิ ห่งความเชื่อ
ทีร่ วบรวมและอธิบายความเชื่อพื้นฐานอย่างละเอียดพอสมควร
งานเขียนของบิดาแห่งคริสตจักรยุคแรกบ่งชี้ว่า
บัญญัตแ
ิ ห่งความเชื่อทีม
่ ีเขียนไว้น้น
ั ได้สรุปแนวความเชื่อและแนวปฏิบตั ข
ิ องคริสตจัก
้ มา ยกตัวอย่างเช่น ออริเจน
รทีเ่ ขียนกฎเหล่านั้นขึน
ได้ผนวกบัญญัตแ
ิ ห่งความเชื่อประการหนึ่งเข้ากับตอนต้นของหนังสือของเขาที่ชื่อ
“ว่าด้วยหลักการเบื้องต้น” อิเรนัส ได้ผนวกอีกกฎหนึ่งเข้าในบทที่ 10
ของหนังสือเล่มที่ 1 ในชุดงานเขียน “ต่อต้านลัทธินอกรีต” อันมีชื่อเสียงของเขา
บัญญัตแ
ิ ห่งความเชื่อต่าง ๆ
เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาคาสอนของคริสตจักรและฝึ กคนของคริสตจักรเหล่านั้น
โดยเฉพาะผูน
้ า ถึงแม้จะแตกต่างกันตามแต่ละชุมชนผูเ้ ชื่อ แต่ในภาพรวม
กฎเหล่านี้ครอบคลุมถึงการยืนยันหลักคาสอนทีส
่ าคัญ
รวมทัง้ คาสอนและธรรมเนียมต่าง ๆ ทางศีลธรรม
ในอีกลักษณะหนึ่ง
เอกสารคาสอนโบราณบางฉบับอยู่ในรูปแบบของหลักข้อเชื่อ
เอกสารขนาดค่อนข้างสัน
้ เหล่านี้สรุปใจความสาคัญเกีย่ วกับบัญญัตแ
ิ ห่งความเชื่อของ
คริสตจักร โดยเฉพาะความเชื่อทีส
่ าคัญทีส
่ ุด
หลักข้อเชื่อเหล่านี้มกั ใช้ภาวนาในศาสนพิธีทส
ี่ าคัญ เช่นพิธีบพ
ั ติศมา เป็ นไปได้ว่า
ในศตวรรษที่ 1 และ 2 แต่ละชุมชนผูเ้ ชื่อมีหลักข้อเชื่อ
หรือแนวทางการสรุปความจริงสาคัญ ๆ จากพระคัมภีร์ เป็ นของตนเอง
แต่ก่อนจะถึงศตวรรษที่ 3 หรือ 4
้ และถูกใช้ในคริสตจักรหลายแห่งอยู่แล้ว
บางหลักข้อเชื่อมีความโดดเด่นยิง่ ขึน
หลักข้อเชื่อยุคแรกข้อหนึ่งทีโ่ ดดเด่นในลักษณะนี้คือหลักข้อเชื่อของคริสตจักร
ในกรุงโรม ทีเ่ รามักเรียกว่า “หลักข้อเชื่อของชาวโรมัน”. หลักข้อเชื่อนี้คล้ายกับ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต อย่างมากจนนักวิชาการหลายคนเชื่อว่า
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ก็คือภาคถัดมาของหลักข้อเชื่อของชาวโรมันนั่นเอง
แต่ไม่ว่าต้นกาเนิดทีแ
่ ท้จริงจะเป็ นอย่างไร สิง่ ทีช
่ ดั เจนไร้ขอ
้ สงสัยก็คือ
ในทีส
่ ุดแล้ว หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ก็ถูกใช้อย่างแพร่หลาย
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โดยเฉพาะในคริสตจักรในประเทศตะวันตก ในศตวรรษแรก ๆ
ถ้อยคาอาจต่างกันบ้างตามแต่ละคริสตจักร แต่ในศตวรรษที่ 8
ได้มีการปรับถ้อยคาให้เป็ นมาตรฐาน ตามทีเ่ รารูจ้ กั และใช้กน
ั ในปัจจุบน
ั
เมือ
่ เราเข้าใจพัฒนาการทางประวัตศ
ิ าสตร์ของหลักข้อเชื่อนี้แล้ว
เราก็ควรจะศึกษาวัตถุประสงค์ของการสร้างและใช้ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
วัตถุประสงค์
ในยุคของเรา คริสเตียนหลายคนตัง้ ข้อสงสัยเกีย่ วกับหลักข้อเชื่อ
ซึ่งก็ไม่ยากทีจ่ ะเข้าใจเหตุผล
แม้ว่าคงไม่มใี ครกล่าวอย่างเปิ ดเผยว่าหลักข้อเชื่อมีความสาคัญเท่าเทียมกับพระคัมภีร์
แต่คริสเตียนเจตนาดีบางคนยึดถือบางหลักข้อเชื่อเสมือนว่ามันสาคัญเท่ากับพระคัมภี
ร์ แต่ไม่ว่าในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบตั ิ
ไม่มีหลักข้อเชื่อใดควรถูกยกย่องถึงระดับนั้น
พระคัมภีร์เป็ นบัญญัตแ
ิ ห่งความเชื่อและการปฏิบตั เิ พียงหนึ่งเดียวของเราทีไ่ ด้
รับการดลใจจากพระเจ้าและไม่มีขอ
้ ผิดพลาด ตรงกันข้าม
หลักข้อเชื่อนั้นเป็ นเครือ
่ งมือการสอนทีผ
่ ิดพลาดได้
ทีใ่ ช้สรุปความเข้าใจเกีย่ วกับพระคัมภีร์ เราจะเห็นว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
้ เพื่อช่วยคริสเตียนให้เรียนรูแ
ถูกสร้างขึน
้ ละสัตย์ซื่อตรงตามทีพ
่ ระคัมภีร์สอน
เราจะศึกษาวัตถุประสงค์ของ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ใน 3 ขัน
้ ตอน หนึ่ง
เราจะศึกษาพระคัมภีร์ในฐานะเป็ นคลังคาสอนแท้และดัง้ เดิม
สอง เราจะศึกษาคาสอนตามจารีตของคริสตจักร
อันใช้ยืนยันความเชื่อในพระคัมภีร์ สาม เราจะได้เห็นว่า
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสรุปความเข้าใจดัง้ เดิมของคริสตจักรเกีย่ วกับพระคัมภีร์
เราจะเริม
่ จากความจริงทีว่ า่ คริสเตียนผูอ
้ ุทิศตนได้ยืนยันตลอดมาว่า
พระคัมภีร์เป็ นรากฐานแห่งหลักคาสอนของเรา
พระคัมภีร์
ให้เราพิจารณาถ้อยคาในคานาของหนังสือ “ว่าด้วยหลักการเบื้องต้น” ของ
ออริเจน หนึ่งในบิดาแห่งคริสตจักรยุคแรก ซึ่งเขียนในช่วงต้นศตวรรษที่ 3
ทุกคนทีเ่ ชื่อ ...
ต่างได้รบ
ั ความรูท
้ ก
ี่ ระตุน
้ ให้มนุษย์มีชีวต
ิ ทีด
่ ีและมีความสุข
จากแหล่งเดียวเท่านั้น คือพระวจนะและคาสอนของพระคริสต์ คาว่า
พระวจนะของพระคริสต์
ไม่ได้หมายถึงเพียงสิง่ ทีพ
่ ระองค์ตรัสเมือ
่ พระองค์อยู่ในสภาพมนุษย์เท่า
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นั้น ... เนื่องจากก่อนหน้านั้น พระคริสต์ ซึ่งเป็ นพระวาทะของพระเจ้า
สถิตในโมเสสและบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ ... ยิง่ กว่านั้น ...
้ สูส
หลังจากพระองค์เสด็จขึน
่ วรรค์
พระองค์ก็ยงั คงตรัสผ่านอัครทูตของพระองค์
ออริเจน สอนว่าพระคัมภีร์ทุกตอนเป็ นพระวจนะของพระคริสต์
และดังนั้นจึงเป็ นแหล่งคาสอนทีแ
่ ท้จริงทัง้ ปวง
คราวนี้ ลองศึกษาถ้อยคาของ สังฆราช ฮิปโปลิทสั
บาทหลวงในยุคต้นศตวรรษที่ 3 ซึ่งปรากฏในตอนที่ 9 ของผลงานของท่าน ชื่อ
“ต่อต้านลัทธินอกรีตของ โนเอทัส”
พี่น้องทีร่ กั มีพระเจ้าเพียงองค์เดียว
โดยทีเ่ รารูจ้ กั พระองค์ผา่ นทางพระคริสธรรมคัมภีร์เท่านั้น
และไม่มีทางอืน
่ ใดอีกทัง้ สิน
้
คริสตจักรยุคแรกเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนเป็ นพระวจนะของพระคริสต์
ซึ่งมอบให้แก่ผเู้ ชื่อผ่านทางอัครธรรมทูต
ดังนั้นจึงเท่ากับเป็ นการยืนยันแนวคิดทีเ่ รียกว่า “พระวจนะหนึ่งเดียว”
ของนักศาสนศาสตร์ จากมุมมองนี้
พระคัมภีร์จงึ เป็ นบัญญัตแ
ิ ห่งความเชื่ออันไม่มีขอ
้ ผิดพลาด
และเป็ นเอกสารทีจ่ ะยุตข
ิ อ
้ ถกเถียงใด ๆ ด้านศาสนศาสตร์
ตัวอย่างทีช
่ ดั เจนได้แก่งานเขียนของ บาซิล
ผูไ้ ด้รบ
ั เลือกให้เป็ นสังฆราชแห่งซีซาเรีย ใน ค.ศ. 370 บาซิล
ปกป้ องธรรมเนียมหรือจารีตของคริสตจักรอย่างแข็งขัน
และมักแสดงออกถึงความเชื่อทีว่ ่าธรรมเนียมเหล่านี้สามารถสืบย้อนไปได้ถงึ สมัยอัคร
ธรรมทูต แม้กระนั้นเมือ
่ มีคาถามเกีย่ วกับความถูกต้องของธรรมเนียมเหล่านี้
บาซิลก็อา้ งอิงพระคัมภีร์ในฐานะทีม
่ ีอานาจเด็ดขาด บาซิล
กล่าวในจดหมายฝากฉบับที่ 189 ซึ่งเขียนถึงนายแพทย์ชื่อ ยูสทาธิอสั ว่า:
ขอให้พระคัมภีร์ ซึ่งได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า ตัดสินความระหว่างเรา
และฝ่ ายใดทีย่ ด
ึ คาสอนอันสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า
ฝ่ ายนั้นก็จะได้รบ
ั เสียงสนับสนุนบนพื้นฐานแห่งความจริง
ในบริบทนี้ บาซิล
ยอมรับว่าบางคริสตจักรก็มีธรรมเนียมแนวคิดแบบหนึ่งเกีย่ วกับความเชื่อ
ในขณะทีค
่ ริสตจักรอืน
่ มีธรรมเนียมทีข
่ ดั แย้งกัน บาซิล
จึงถือว่าพระคัมภีร์มีอานาจสูงสุดทีจ่ ะยุตค
ิ วามขัดแย้งนั้น
คริสตจักรยุคแรกอาศัยพระคัมภีร์เป็ นพื้นฐานของคาสอนทัง้ ปวง
แต่ก็ยงั คงพึ่งพาคาสอนดัง้ เดิมของคริสตจักรในการสรุปและปกป้ องคาสอนในพระคัม
ภีร์
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คาสอนดัง้ เดิม
การตัง้ คาถามว่า
เหตุใดคริสตจักรเห็นความจาเป็ นทีจ่ ะรักษาคาสอนตามประเพณีดง้ ั เดิมไว้
ก็มีเหตุผลอยู่
การรักษาพระคัมภีร์ไว้อย่างเดียวและปล่อยให้พระคัมภีร์อธิบายทุกอย่างด้วยตัวเองไม่
เพียงพอหรือ?
แน่ นอน
มีความจาเป็ นจะต้องกาหนดถ้อยคาทีก
่ ระชับและชัดเจนในสิง่ ทีค
่ ริสตจั
กรเชื่อ เหตุผลสาคัญก็คือ
มีผส
ู้ อนเท็จทีส
่ อนสิง่ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับคาสอนของอัครธรรมทูตและคาส
อนในพระคัมภีร์ ดังนั้น เพื่อรับมือกับการสอนเท็จลักษณะนี้โดยเฉพาะ
คริสตจักรจึงจาเป็ นต้องกาหนดถ้อยคาทีจ่ ะสรุปแนวความเชื่อให้ชดั เจน
—ดร. เอริค เธอนเนส
คริสตจักรนั้นมีพระคัมภีร์เป็ นรากฐานแห่งความเชื่อ แต่แน่ นอน
พระคัมภีร์น้น
ั ยาวมาก และจานวนผูอ
้ า่ นออกเขียนได้ก็มีจากัด ดังนั้น
สิง่ ทีด
่ ีทส
ี่ ุดทีค
่ ริสตจักรทาได้ก็คือ
การสรุปคาสอนพื้นฐานให้อยู่ในรูปของหลักข้อเชื่อ
เพื่อให้ประชาชนรับรูแ
้ ละเข้าใจความเชื่อได้โดยยังไม่ตอ
้ งอ่านพระคัม
ภีร์ทง้ ั ฉบับ
—ดร. ริอาด แคสซิส (แปลจากต้นฉบับภาษาอืน
่ )
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต มีคุณค่าเป็ นพิเศษ
และมีความจาเป็ นในประวัตศ
ิ าสตร์คริสตจักรยุคแรก เนื่องจาก
้ึ อย่างเป็ นทางการ
กว่าจะมีการรวบรวมสารบบของพระคัมภีร์ขน
ก็ล่วงเลยมาจนถึง ค.ศ. 397
แล้วความเชื่อหลักอย่างเป็ นทางการของคริสตจักรนั้นคืออะไร?
ความเชื่อดังกล่าวถูกสรุปไว้ใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต แต่ ณ
เวลานั้นก็มีพระคัมภีร์อยู่แล้ว เหตุใดเราจึงต้องมีหลักข้อเชื่อสืบต่อมา?
ก็เพราะเราไม่สามารถกาหนดให้คนเข้าใจพระคัมภีร์ทง้ ั เล่มก่อนทีเ่ ราจ
ะยอมรับเขาในฐานะคริสเตียน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
สรุปสาระสาคัญของพระคัมภีร์ในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย และด้วยเหตุนี้
เราจึงจาเป็ นต้องใช้หลักข้อเชื่อดังกล่าวแม้กระทั่งในปัจจุบน
ั
—ดร. พอล ชาง (แปลจากต้นฉบับภาษาอืน
่ )
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คนสอนเท็จก่อปัญหามากมายในคริสตจักร
บางคนถึงขนาดปฏิเสธสาระหลักของพระกิตติคุณด้วยซ้า เพื่อรับมือกับสถานการณ์ นี้
ผูน
้ าคริสเตียนทีย่ าเกรงพระเจ้าจึงเขียนข้อความสังเขปเพื่อสรุปคาสอนหลักของพระคั
มภีร์ เพื่อคริสเตียนทุกคนจะสามารถเข้าใจและยืนยันใจความพืน
้ ฐานของความเชื่อได้
ออริเจน อธิบายปัญหานี้ ในคานาของหนังสือของท่าน “ว่าด้วยหลักการเบื้องต้น” ว่า :
หลายคนคิดว่าเขายึดความคิดเห็นของพระคริสต์
แต่บางคนในกลุ่มนี้ก็มีความคิดแตกต่างจากผูเ้ ชื่อทีม
่ ีชีวต
ิ อยู่ก่อนหน้านั้
น กระนั้น คาสอนของคริสตจักร
ซึ่งถูกถ่ายทอดอย่างเป็ นระบบจากรุน
่ สูร่ ุ่นโดยอัครธรรมทูตและดารงอยู่
ในคริสตจักรจนถึงปัจจุบน
ั ก็ยงั คงถูกเก็บรักษาไว้
ลาพังสิง่ นี้ก็ควรจะได้รบ
ั การยอมรับว่าเป็ นสัจธรรมอันไม่แตกต่างแต่อย่
างใดจากธรรมเนียมของคริสตจักรและอัครธรรมทูต
ขอให้สงั เกตสิง่ ที่ ออริเจน กล่าวนี้
ท่านไม่ได้กล่าวว่าคาสอนของคริสตจักรปราศจากข้อผิดพลาด
หรือสมบูรณ์ แบบตลอดกาล แต่ทา่ นกล่าวว่า
คาสอนของคริสตจักรต้องถูกยอมรับว่าเป็ นความจริง
เพราะถูกถ่ายทอดอย่างเป็ นระบบจากอัครธรรมทูตและถูกเก็บรักษาไว้จนปัจจุบน
ั
อีกนัยหนึ่ง ในช่วงเวลาของ ออริเจน
คาสอนของคริสตจักรยังคงสรุปคาสอนของพระคริสต์ในพระคัมภีร์อย่างแม่นยา
ด้วยเหตุนี้ คริสตจักรในยุคของท่านจึงสามารถใช้คาสอนนี้เป็ น “มาตรฐาน” หรือ
“บัญญัตแ
ิ ห่งความเชื่อ” เพื่อทดสอบแนวคาสอนต่าง ๆ
แต่อานาจสูงสุดอยู่ทพ
ี่ น
ั ธสัญญาใหม่ ไม่ใช่คริสตจักร ซึ่งดารงอยู่เพียงชั่วคราว
เพื่อช่วยให้เห็นภาพแนวคิดนี้ ลองนึกถึงโซ่ทป
ี่ ระกอบด้วยหลาย ๆ ห่วง
คริสตจักรยุคแรกเริม
่ ต้องการยึดมั่นในคาสอนของพระคริสต์
ซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ พระคริสต์จงึ เป็ นโซ่หว่ งที่ 1.
เหล่าอัครธรรมทูตได้สมั ผัสกับพระคริสต์โดยตรง
และได้รบ
ั คาสอนโดยตรงจากพระองค์ คาสอนของอัครธรรมทูตจึงเป็ นโซ่หว่ งที่ 2.
อัครธรรมทูตได้บน
ั ทึกประสบการณ์ การรูจ้ กั พระคริสต์ไว้ในพระคัมภีร์
พระคัมภีร์จงึ เป็ นโซ่หว่ งที่ 3.
ทุกห่วงในสามห่วงนี้จงึ สมบูรณ์ และปราศจากข้อผิดพลาด
เพราะอยู่ใต้การทรงนาของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
แต่โซ่หว่ งที่ 4 คือคาสอนดัง้ เดิมของคริสตจักร นั้นต่างออกไป.
การถ่ายทอดธรรมเนียมเหล่านี้หาได้ปราศจากข้อผิดพลาดไม่
์ ไิ ด้รบ
พระวิญญาณบริสุทธิม
ั ประกันว่าจะไม่มีขอ
้ ผิดพลาด จริง ๆ แล้ว เราก็เห็นอยู่ว่า
ธรรมเนียมของบางคริสตจักรก็ขดั แย้งกับธรรมเนียมของคริสตจักรอืน
่
บางคาสอนก็เกีย่ วข้องกับประเด็นเล็กน้อยด้านแนวปฏิบตั —
ิ
อันเป็ นสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์มไิ ด้กล่าวถึงโดยตรง
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แต่แนวคาสอนบางแนวก็สรุปใจความดัง้ เดิมของพระคัมภีร์
โดยเฉพาะข้อทีเ่ กีย่ วกับประเด็นสาคัญเกีย่ วกับความเชื่อ เช่นทีป
่ รากฏใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เมือ
่ พูดถึงความเชื่ออันเป็ นศูนย์กลางนี้
คาสอนเหล่านี้ถูกรับรองโดยผูน
้ าคริสตจักรหลายแห่งตลอดยุคสมัย ยิง่ กว่านั้น
ยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการอ้างอิงโดยตรงไปถึงพระคัมภีร์
นี่เป็ นเหตุผลที่ ออริเจน
มั่นใจทีจ่ ะผลักดันให้คาสอนดัง้ เดิมของคริสตจักรเป็ นบัญญัตแ
ิ ห่งความเชื่อ
แม้กระนั้น โซ่หว่ งนี้ก็อาจมีขอ
้ ผิดพลาดได้ คริสตจักร สภาต่าง ๆ
และคริสเตียนแต่ละคน ก็สามารถทาผิดพลาดได้ทง้ ั นั้น ลองฟังถ้อยคาที่ ไซเปรียน
สังฆราชแห่งคาร์เธจ ช่วงศตวรรษที่ 3 เขียนในจดหมายฝากฉบับที่ 73
เพื่อคัดค้านคาสอนทีย่ ึดถือโดย สตีเฟน สังฆราชแห่งกรุงโรม
แม้นจะเป็ นธรรมเนียม
ซึ่งคืบคลานเข้ามามีอท
ิ ธิพลท่ามกลางพวกเราบางคน
ก็ตอ
้ งไม่กระทบการดารงอยู่และอานาจของความจริง
เพราะธรรมเนียมทีป
่ ราศจากความจริงก็คือความผิดพลาดทีส
่ ่งั สมมานา
น
ไซเปรียน มองว่า
บางมุมมองและการปฏิบตั อ
ิ น
ั เก่าแก่ของคริสเตียนมิได้มีรากฐานอยู่บนความจริงทีอ
่ คั
รธรรมทูตได้สง่ ผ่านมาให้เรา แต่มน
ั กลับกลายเป็ น “ความผิดพลาดทีส
่ ่งั สมมานาน”—
ทีไ่ ด้คืบคลานเข้ามาในคริสตจักรเป็ นเวลานานแล้ว ทีจ่ ริง
ปัญหาความผิดพลาดของมนุษย์น่น
ั เองทีท
่ าให้คริสตจักรจาเป็ นต้องบันทึกบัญญัตแ
ิ ห่ง
ความเชื่อไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ออริเจน และบิดาแห่งคริสตจักรคนอืน
่ ๆ
เขียนบัญญัตแ
ิ ห่งความเชื่อของคริสตจักรไว้
เพื่อคริสเตียนทั่วโลกจะสามารถเปรียบเทียบหลักคาสอนของเขากับหลักคาสอนดัง้ เดิม
ได้ สภาของคริสตจักรต่าง ๆ ก็ได้บน
ั ทึกหลักคาสอนดัง้ เดิมไว้
เพื่อคาวินิจฉัยนั้นจะเป็ นข้อมูลสาหรับคริสเตียนทีอ
่ ยู่ในสถานทีแ
่ ละช่วงเวลาแตกต่างกั
น
ในทุกกรณี
เป้ าหมายของการเก็บรักษาคาสอนดัง้ เดิมของคริสตจักรก็เพื่อให้ม่น
ั ใจว่าคริสตจักรต่า
ง ๆ จะไม่หลงไปจากคาสอนดัง้ เดิมในพระคัมภีร์
เพื่อให้ผเู้ ชื่อเข้าใจคาสอนของอัครธรรมทูตอย่างถูกต้อง
และยึดมั่นและดาเนินชีวต
ิ ตามพระวจนะของพระคริสต์
พระคัมภีร์น้น
ั เป็ นหนังสือทีห
่ นามาก ดังนั้น
คุณคงไม่สามารถเข้าใจทัง้ หมดได้ดว้ ยตัวเอง
คุณจาเป็ นต้องมีบทสรุปทีด
่ ีเป็ นตัวช่วย แม้ในพันธสัญญาใหม่
ก็มีความท้าทายหลายประเด็นเกีย่ วกับคาสอนว่าพระคริสต์คือใคร
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ขนาดอัครสาวกเองก็ยงั ถกเถียงกัน กล่าวว่า “ใครบอก?
ความจริงเป็ นเช่นนี้ตา่ งหาก”
และการถกเถียงเกีย่ วกับพระเยซูเป็ นใครและธรรมชาติของพระคัมภีร์
ก็ตอ
่ เนื่องมาสูศ
่ ตวรรษที่ 2
จึงจาเป็ นต้องสรุปหลักข้อเชื่อตามพระคัมภีร์อย่างกะทัดรัดแต่ชด
ั เจน
ให้สน
้ ั ทีส
่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ และนั่นเป็ นทีม
่ าของ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต สิง่ สาคัญที่ตอ
้ งระลึกถึงก็คือ
เขาไม่ได้พยายามเพิ่มสิง่ ใดเข้าไปในพระคัมภีร์
แต่พยายามสร้างความกระจ่างและดึงสาระสาคัญออกมา
—ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์
บาซิล เขียนในหนังสือ “ว่าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ”์ ใน ค.ศ. 374 ว่า:
บิดาแห่งคริสตจักรกล่าวไว้เช่นไร เราก็กล่าวเช่นนัน
้ ...
แต่เราไม่ได้ยด
ึ เพียงความจริงทีว่ ่า นั่นคือคาสอนของท่านเหล่านั้น
เนื่องจากพวกท่านเองก็ยด
ึ ถือตามความหมายของพระคัมภีร์
ถึงตรงนี้ เราต้องเข้าใจว่า การทีค
่ ริสตจักรพิทกั ษ์ คาสอนดัง้ เดิมไว้น้น
ั
ไม่ใช่เพราะกังวลเกีย่ วกับประเด็นปลีกย่อย
แต่เน้นทีค
่ วามเชื่อและการปฏิบตั ท
ิ ส
ี่ าคัญและเป็ นรากฐาน
สิง่ นี้เห็นได้ชดั เจนจากวิธีการโต้แย้งทีป
่ รากฏในงานเขียนต่าง ๆ ของเขา
จากสิง่ ทีเ่ ขาได้รวบรวมและบันทึกไว้ในบัญญัตแ
ิ ห่งความเชื่อ
ยกตัวอย่าง ข้อเขียนคัดค้าน โดเซทิสตส์
ผูป
้ ฏิเสธความเป็ นมนุษย์ของพระคริสต์ ข้อเขียนคัดค้านพวก ไญยนิยม
ซึ่งเชื่อว่าพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเดิมนั้นชั่วร้ายและยินยอมให้เกิดความบาปทางเนื้อห
นังมากมาย
และข้อเขียนคัดค้านคาสอนเท็จอีกมากมายทีท
่ า้ ทายหลักการพื้นฐานของพระคัมภีร์
เมือ
่ เราได้ศก
ึ ษาเกีย่ วกับพระคัมภีร์และคาสอนดัง้ เดิมของคริสตจักรแล้ว
เราจะศึกษาต่อไปว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
สรุปคาสอนดัง้ เดิมของคริสตจักรไว้อย่างไรสาหรับผูเ้ ชื่อ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เราได้เห็นแล้วว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
มักถูกใช้เพื่อยืนยันว่าคริสเตียนใหม่เชื่อในคาสอนพื้นฐานของพระคัมภีร์
เช่นเดียวกับทีค
่ ริสตจักรในปัจจุบน
ั ใช้ชน
้ ั เรียนพระคัมภีร์เพื่อฝึ กผูเ้ ชื่อใหม่ให้เป็ นสาว
ก คริสตจักรยุคแรกก็ใช้หลักข้อเชื่อเพื่อฝึ กผูเ้ ชื่อใหม่ในด้านพื้นฐานแห่งความเชื่อ
ออกัสติน สังฆราชแห่งฮิปโป ซึ่งมีชีวต
ิ อยู่ช่วง ค.ศ. 354-430
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ได้สรุปคุณค่าของหลักข้อเชื่อในคาเทศนาต่อผูร้ บ
ั เชื่อใหม่ทเี่ ตรียมตัวรับบัพติศมา
ในคาเทศนานี้ หลักข้อเชื่อที่ ออกัสติน กล่าวถึงคือ หลักข้อเชื่อไนเซีย
แต่คากล่าวของท่านสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ของหลักข้อเชื่อทัง้ ปวงในช่วงศตว
รรษแรก ๆ ของคริสจักรอย่างแม่นยา ในหนังสือ “คาเทศนาต่อผูร้ บ
ั เชื่อใหม่:
ว่าด้วยหลักข้อเชื่อ” ออกัสติน เขียนว่า:
ถ้อยคาเหล่านี้ทท
ี่ า่ นได้ยน
ิ ปรากฏอยูใ่ นหลาย ๆ
ตอนของพระคัมภีร์บริสุทธิ ์ ตัง้ แต่ตน
้ จนจบ
แต่ได้รบ
ั การรวบรวมและสรุปเป็ นข้อเขียนข้อเดียว
เพื่อผูท
้ จี่ ดจาได้ช้าจะไม่ตอ
้ งท้อแท้ และเพื่อทุกคนจะสามารถยืนยัน
และยึดมั่นในสิง่ ทีต
่ นเชื่อ
ตามคากล่าวของ ออกัสติน หัวใจความเชื่อของคริสต์ศาสนา
ปรากฏอยูใ่ นหลาย ๆ ตอนของพระคัมภีร์
คริสตจักรยุคแรกจึงสรุปใจความสาคัญในรูปแบบหลักข้อเชื่อ เพื่อให้ม่น
ั ใจว่า
ผูเ้ ชื่อทุกคน—แม้กระทั่งผูท
้ า่ นเรียกว่า “ช้า” หรือไม่ได้รบ
ั การศึกษา—
จะสามารถยืนยันและยึดมั่นคาสอนพื้นฐานตามคัมภีร์ได้
แน่ นอน เนื่องจากชุมชนผูเ้ ชื่อต่าง ๆ มีหลักข้อเชื่อไม่เหมือนกัน
จึงเกิดความรูส
้ ก
ึ ว่าคนเหล่านัน
้ มีมาตรฐานขัน
้ ต่าด้านความเชื่อแตกต่างกัน
บางคริสตจักรไม่ได้กาหนดว่าผูเ้ ชื่อใหม่ตอ
้ งมีความเข้าใจในพระคัมภีร์อย่างเพียงพอ
ในขณะทีบ
่ างคริสตจักรกีดกันผูท
้ เี่ ชื่ออย่างแท้จริงแต่ปราศจากความรูข
้ น
้ ั สูงด้านศาสน
ศาสตร์ ผลก็คือ คน ๆ หนึ่งอาจถูกนับว่าเป็ นผูเ้ ชื่อในชุมชนหนึ่ง
แต่ถูกปฏิเสธโดยอีกชุมชนหนึ่ง เมือ
่ พิจารณาถึงความลักลั่นนี้
คริสตจักรยุคแรกจึงเห็นความจาเป็ นของหลักข้อเชื่อทีท
่ ุกชุมชนทีเ่ รียกตนเองว่าเป็ นค
ริสเตียนจะยอมรับได้
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
้ มาเพื่อตอบสนองความจาเป็ นนี้
มีความสาคัญโดดเด่นขึน
เพราะเป็ นข้อความทีส
่ น
้ ั และตรงประเด็นเกีย่ วกับความเชื่อ
ซึ่งทุกคนทีป
่ ระกาศตัวว่าเป็ นคริสเตียนสามารถและควรจะเข้าใจ
จริง ๆ แล้ว
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตเป็ นข้อเขียนทีส
่ รุปความเชื่อของคริสเตียน
หลักข้อเชื่อนี้ชี้ให้เห็นว่า
ถึงแม้เราเชื่อว่าทุกคาในพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้าทีเ่ ป็ นควา
มจริงและไม่มีขอ
้ ผิดพลาด
แต่เราก็จาเป็ นต้องมีขอ
้ ความสังเขปทีจ่ ะช่วยให้เข้าใจสาระสาคัญของพ
ระกิตติคุณ และ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ก็คือข้อความสังเขปนั้น
้ จากคาสอนเก่าแก่ของคริสเตียน
หลักข้อเชื่อนี้ เกิดขึน
โดยครอบคลุมสาระสาคัญทีอ
่ คั รธรรมทูตสอน
บนพื้นฐานของสิง่ ทีพ
่ ระคริสต์ได้เปิ ดเผย
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เกีย่ วกับหัวใจสาคัญของความเชื่อ ใจความสาคัญก็คือ “ข้าพเจ้าเชื่อ”
และหลังจากนั้นทุกสิง่ ก็ตามมา ดังนั้น สิง่ ทีส
่ าคัญ ณ ทีน
่ ี้ก็คือ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ช่วยให้เรากล่าวทุกสิง่ ทีเ่ ราต้องกล่าว
เพื่อทีจ่ ะสือ
่ สาระสาคัญของพระกิตติคุณอย่างครบถ้วน
—ดร. อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์
หลังจากทาความรูจ้ กั เรือ
่ งความเป็ นมาของหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตแล้ว
เราจะดูภาพรวมของการยืนยันหลักข้อเชื่อนี้
การได้เห็นภาพรวมของความเชื่อคริสเตียนจะเป็ นประโยชน์ในปัจจุบ ันนี้เท่ากับทีเ่ คยเ
ป็ นประโยชน์ตอ
่ คริสตจักรในศตวรรษแรก ๆ

ภาพรวม
ในช่วงหลายปี ทีผ
่ า่ นมา บรรดานักศาสนศาสตร์ได้บรรยายใจความของ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตหลายแนวทาง ในบทเรียนนี้
เราจะศึกษาข้อเขียนแห่งความเชื่อในหลักข้อเชื่อนี้จาก 3 มุมมอง คือ
หลักคาสอนเกีย่ วกับ 1) พระเจ้า 2) คริสตจักร และ 3) ความรอด
เราจะเริม
่ ด้วยหลักคาสอนเกีย่ วกับพระเจ้าก่อน
พระเจ้า
หลักคาสอนเกีย่ วกับพระเจ้าสาคัญยิง่ ต่อทุกสิง่ ทีเ่ รากล่าวถึงหลักศาสนศ
าสตร์ ความเชื่อ และการปฏิบตั ข
ิ องคริสเตียน
ความเข้าใจทุกอย่างเกีย่ วกับตัวเราเอง เกีย่ วกับโลกนี้
และเกีย่ วกับความหมายและวัตถุประสงค์ของเรา
ล้วนย้อนกลับไปถึงคาถามว่าพระเจ้าคือใคร ทุกคาสอนของคริสเตียน
ไม่ว่าเกีย่ วกับความรอด คริสตจักร
้ ในอนาคตในบัน
หรือสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน
้ ปลาย
ทัง้ หมดนั้นอยู่บนรากฐานของพระเจ้าผูด
้ ารงอยู่
พระเจ้าองค์ตรีเอกานุภาพ
ความหวังและความมั่นใจทัง้ สิน
้ ของเราในชีวต
ิ นี้
ทุกสิง่ ทีเ่ ราคิดเกีย่ วกับความรอดของเรา
และการทีบ
่ าปของเราได้รบ
ั การอภัย
ทัง้ หมดมีรากฐานอยู่ในพระเจ้าผูท
้ รงวางแผนการทัง้ สิน
้ ไว้แล้ว
พระเจ้าผูไ้ ด้เปิ ดเผยพระประสงค์และจุดมุ่งหมายของพระองค์
พระเจ้าผูท
้ จี่ ะทาให้ทุกสิง่ ในแผนการของพระองค์สาเร็จ ดังนั้น
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ทุกสิง่ จึงย้อนกลับไปสูค
่ าถามทีว่ ่า เราคิดว่าพระเจ้าเป็ นใคร
—ดร. สตีเฟน เวลลัม
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต มีประเด็นสาคัญ 2
ประเด็นเกีย่ วกับคาสอนเรือ
่ งของพระเจ้า ประเด็นแรก
หลักข้อเชื่อนี้มีโครงสร้างทีย่ ด
ึ โยงกับความเชื่อว่าพระเจ้าเป็ นองค์ตรีเอกานุภาพ
ประเด็นทีส
่ อง หลักข้อเชื่อนี้กล่าวถึงพระภาคทัง้ 3 ของพระเจ้า ได้แก่พระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ให้เราศึกษาเรือ
่ งตรีเอกานุภาพ ด้วยกัน
ตรีเอกานุภาพ
เราคงสังเกตว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนด้วยกัน
โดยแต่ละส่วนเริม
่ ต้นด้วยข้อความว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ”
ส่วนแรกเกีย่ วกับความเชื่อในพระเจ้าพระบิดา ส่วนทีส
่ อง ในพระเยซูคริสต์
พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา และส่วนทีส
่ าม
์ ละพันธกิจต่าง ๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ในพระวิญญาณบริสุทธิแ
เราต้องทาความเข้าใจก่อนว่า
ไม่ใช่หลักข้อเชื่อโบราณทุกฉบับจะประกอบด้วยคาว่า “ข้าพเจ้าเชื่ อ”
นาหน้าข้อความเกีย่ วกับพระเยซูคริสต์ ในหลายฉบับ คาว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ”
ถูกแทนทีด
่ ว้ ยคาว่า “และ” ซึ่งในบริบทนี้ ก็มีนา้ หนักเทียบเท่าคาว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ”
แต่หลักข้อเชื่อทุกฉบับก็ได้แบ่งตามพระภาคของพระเจ้า
และได้รบ
ั การยอมรับเป็ นสากลโดยคริสตจักร แบบแผนนี้เรียกว่า “ตรีเอกาสภาพ”
โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว
และพระเจ้าองค์นี้ดารงอยู่ใน 3 พระภาค คือพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ ์
นี่คือแบบแผนทีพ
่ บได้ในหลาย ๆ ตอนในพระคัมภีร์ เช่น มัทธิว 28: 19
เมือ
่ พระเยซูมอบพระมหาบัญชาแก่สาวกของพระองค์
ดังนั้น จงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ
ให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ (มัทธิว 28: 19)
เช่นเดียวกันใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต การกล่าวถึงทัง้ 3
พระนามพร้อมกันและเท่าเทียมกันในข้อนี้ มีนยั ว่า ถึงแม้พระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะเป็ น 3 พระภาคทีต
่ า่ งกัน แต่ทง้ ั 3
ก็เป็ นพระเจ้าองค์เดียวกัน
จริงอยู่ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต มิได้กล่าวถึง “ตรีเอกานุภาพ”
โดยเฉพาะหรือโดยละเอียด แต่เราต้องเข้าใจว่า เจตนารมณ์ ของหลักข้อเชื่อนี้
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คือเพื่อเป็ นข้อความสังเขปเกีย่ วกับความเชื่อ
มิใช่ขอ
้ ความทีบ
่ ่งบอกรายละเอียดครบถ้วน
และเมือ
่ เราใช้หลักข้อเชื่อนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการนมัสการ
ทุกคนในคริสตจักรก็เข้าใจร่วมกันว่า การกล่าวพระนามของพระเจ้าทัง้ สามพระภาคนี้
ก็คือการยอมรับในหลักการของ ตรีเอกานุภาพ
แต่ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจะเข้าใจความหมายของ ตรีเอกานุภาพ
้ ตรีเอกานุภาพ มักถูกอธิบายว่า:
อย่างครบถ้วน เราจึงต้องอธิบายเรือ
่ งนี้ให้ชดั เจนขึน
พระเจ้ามี 3 พระภาค แต่เป็ นพระเจ้าองค์เดียว
คาว่า “พระภาค” หมายความว่า บุคคลทีม
่ ีตวั ตนและการรับรูเ้ ป็ นของตนเอง
คาว่า “องค์” ในทีน
่ ี้ เรากล่าวถึง ลักษณะพื้นฐานของพระเจ้า หรือ
องค์ประกอบของพระองค์
แน่ นอนว่า ความหมายของ ตรีเอกานุภาพ นั้น
ยากมากสาหรับมนุษย์ทจี่ ะเข้าใจ การดารงอยู่และธรรมชาติของพระเจ้า
ก็อยู่ไกลจากขอบเขตความเข้าใจ และประสบการณ์ ของเราอย่างยิง่
จนทาให้เป็ นการยากทีเ่ ราจะเข้าใจเกีย่ วกับพระองค์ แต่ตรีเอกานุภาพ
ก็เป็ นหลักความเชื่อทีส
่ าคัญที่สุดประการหนึ่งของคริสต์ศาสนา
แล้วคาสอนทีซ
่ บ
ั ซ้อนเช่นนั้นกลายมาเป็ นหัวใจสาคัญของคริสต์ศาสนศาสตร์ได้อย่างไ
ร?
ตรีเอกานุภาพ
เป็ นเรือ
่ งทีค
่ ุณพบเมือ
่ คุณอ่านพระคัมภีร์และเข้าใจในภาพรวม
คุณจะพบและเห็นว่าพระบิดานั้นเป็ นพระเจ้าอย่างชัดเจน
พระบุตรก็เป็ นพระเจ้าอย่างชัดเจน
และพระวิญญาณบริสุทธิก์ ็เป็ นพระเจ้าอย่างชัดเจน
ในแต่ละพระภาคของพระองค์เอง
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องสังเคราะห์คาสอนในพระคัมภีร์ โดยใช้หลักการ
เช่นหลักการ ตรีเอกานุภาพ
—ดร. เอริค เธอนเนส
หลักคาสอนเรือ
่ ง ตรีเอกานุภาพ
ได้กลายมาเป็ นหัวใจสาคัญของคริสต์ศาสนศาสตร์
ผมมองว่าเป็ นเพราะโดยเบื้องต้นแล้ว นี่คือหลักคาสอนตามพระคัมภีร์
แต่เราต้องทาความเข้าใจอย่างระมัดระวัง เพราะคาว่า “ตรี-เอก(อ)านุภาพ” นั้นมิได้ปรากฏในพระคัมภีร์
แต่ความหมายของคานี้ปรากฏอยู่ ดังนั้น
ผลรวมของคาสอนในพระคัมภีร์บ่งบอกว่าพระเจ้าเป็ นใคร—นั่นคือ
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พระบิดาทรงเป็ นพระเจ้า พระบุตรทรงเป็ นพระเจ้า
์ รงเป็ นพระเจ้า เมือ
และพระวิญญาณบริสุทธิท
่ นาทัง้ 3 สิง่ นี้มารวมกัน
ก็จะเป็ นพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งให้เหตุผลและนามาซึ่งข้อสรุปทีว่ ่า
พระเจ้าประกอบด้วย 3 พระภาคในพระองค์เดียว
—ดร. โรเบิร์ต จี ลิสเตอร์
ดังนั้นเมือ
่ เราประกาศว่าพระเจ้าประกอบด้วยพระองค์เดียว
นั่นเป็ นการทีเ่ ราปกป้ องสัจธรรมในพระคัมภีร์ทวี่ ่า มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น
และเรากาลังอธิบายว่าพระภาคทัง้ สามนัน
้ เป็ นพระเจ้าองค์เดียวได้อย่างไร เราใช้คาว่า
“องค์” เพื่อหมายถึงสิง่ ทีท
่ ง้ ั 3 พระภาคมีร่วมกันอย่างครบถ้วน—นั่นคือ ลักษณะ หรือ
สภาพ ทีเ่ ป็ นของพระบิดาเท่า ๆ กับทีเ่ ป็ นของพระบุตร และเท่า ๆ
กับทีเ่ ป็ นของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
และเมือ
่ เรากล่าวว่าพระเจ้าดารงอยู่ใน 3 พระภาค
เราก็กาลังปกป้ องสัจธรรมในพระคัมภีร์ทวี่ ่า พระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เป็ น 3 พระภาคทีต
่ า่ งกัน ทัง้ 3 เป็ นต่างบุคคลทีพ
่ ูดคุยกัน
มีปฏิสมั พันธ์ตอ
่ กัน และมีสมั พันธภาพต่อกัน
ในหลายแง่มุม ความหมายของ ตรีเอกานุภาพ ยังเป็ นปริศนายิง่ ใหญ่
แต่ก็เป็ นบทสรุปทีแ
่ ม่นยาของคาสอนหลายข้อในพระคัมภีร์เกีย่ วกับธรรมชาติของพร
ะเจ้าผูท
้ รงมหัศจรรย์ของเรา
มีหลายเหตุผลทีแ
่ นวคิดเรื่อง ตรีเอกานุภาพ
มีความสาคัญโดยตรงต่อคริสต์ศาสนศาสตร์ เช่น
เป็ นการปกป้ องความเชื่อทีว่ ่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า
และพระเยซูมไิ ด้เป็ นเพียงแค่พระบิดาทีแ
่ ปลงกายมา
และยังอธิบายว่าเหตุใดเราจึงยืนยันความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว
นมัสการพระเจ้าองค์เดียว ถึงแม้เวลาเรานมัสการ เราอธิษฐานต่อทัง้ 3 พระภาค
คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิก์ ็ตาม
อีกทัง้ ยังช่วยให้เราให้เกียรติตอ
่ ทัง้ 3 พระภาคของพระเจ้าได้อย่างเหมาะสม
และการทีเ่ รารูว้ ่า การสถิตอยู่และความช่วยเหลือจากพระภาคใดก็ตามของพระเจ้า
ก็เท่ากับการสถิตอยู่และความช่วยเหลือจากพระเจ้าเอง ก็ทาให้เราอุน
่ ใจ จริง ๆ แล้ว
ความเชื่อในเรือ
่ ง ตรีเอกานุภาพ เป็ นรากฐานสาคัญอย่างยิง่ ต่อแนวคิดอืน
่ ๆ
ของคริสเตียน ถึงขนาดว่าเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่า
ประวัตศ
ิ าสตร์คริสต์ศาสนาอันปราศจาก ตรีเอกานุภาพ จะเป็ นอย่างไร
เมือ
่ เราได้ศก
ึ ษาคาสอนของพระเจ้าเกีย่ วกับ ตรีเอกานุภาพ ใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตแล้ว
เราก็พร้อมทีจ่ ะพิจารณาข้อความในหลักข้อเชื่อเกีย่ วกับพระภาคทีต
่ า่ งกันของพระเจ้า
ต่อไป
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พระภาค
เมือ
่ พูดถึงพระบิดา
หลักข้อเชื่อนี้บรรยายว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าผูท
้ รงฤทธิส์ ูงสุดและกล่าวถึงความจริงทา
งประวัตศ
ิ าสตร์ว่าพระองค์เป็ นผูส
้ ร้างฟ้ าสวรรค์และโลก
แน่ นอนว่าพระเจ้ามีพระลักษณะมากมายยิง่ กว่าฤทธานุภาพและความยิง่ ใหญ่อน
ั หาที่
สุดมิได้
และพระองค์ก็ได้กระทาสิง่ ทีน
่ ่ าอัศจรรย์ใจมากมายนอกเหนือจากการสร้างโลกนี้
และในบางแง่มม
ุ
คาบรรยายลักษณะของพระบิดาในหลักข้อเชื่อนี้ไม่ได้ทาให้เห็นความแตกต่างระหว่า
งคริสต์ศาสนากับศาสนาอืน
่ ๆ
ทีป
่ ระกาศความเชื่อในพระผูส
้ ร้างสูงสุดและทรงฤทธิเ์ ช่นกัน
แต่คริสตจักรในยุคแรกเห็นว่าถ้อยคาเหล่านี้เพียงพอทีจ่ ะแสดงว่า
ความเชื่อของบุคคลหนึ่งเกีย่ วกับพระบิดานั้นสอดคล้องกับหลักการของคริสต์ศาสนา
โดยข้อความอืน
่ ๆ ในหลักข้อเชื่อ
ก็บ่งบอกชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างคริสต์ศาสนากับศาสนาอืน
่ ๆ
ตัวอย่างเช่น หลักข้อเชื่อได้กล่าวถึงพระบุตร คือพระเยซูคริสต์ อย่างมากมาย
ถึงแม้จะไม่ได้บรรยายถึงพระลักษณะของพระองค์
แต่ก็กล่าวถึงรายละเอียดมากมายเกีย่ วกับชีวต
ิ ในโลกนี้และพันธกิจของพระองค์ —
อันเป็ นรายละเอียดทีถ
่ ูกปฏิเสธโดยคนทีไ่ ม่ใช่คริสเตียน
หลักข้อเชื่อได้กล่าวถึงการทีพ
่ ระเยซูบงั เกิดเป็ นมนุษย์
การมาบังเกิดในสภาพทารก และการดาเนินชีวต
ิ เหมือนปุถุชนอย่างแท้จริง
้ มา
นอกจากนัน
้ ยังกล่าวถึงการทีพ
่ ระองค์ทนทุกข์ทรมาน สิน
้ พระชนม์ ถูกฝัง เป็ นขึน
และเสด็จสู่สวรรค์ พระคัมภีร์บอกเราว่า ผูท
้ ไี่ ม่เชื่อได้ปฏิเสธความจริงพื้นฐานเหล่านี้
ตัง้ แต่ตอนเริม
่ แรก
ถึงแม้ในปัจจุบ ันนักประวัตศ
ิ าสตร์และศาสนศาสตร์แนวเสรีนิยมหลายคนก็ปฏิเ
สธความจริงข้อนี้ เช่นเดียวกับลัทธิคริสเตียนเท็จและศาสนาอืน
่ มากมาย เช่น
ศาสนาอิสลามยืนยันว่าพระเยซูเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะจากพระเจ้า
้ มา และมิได้เป็ นพระเจ้า
แต่ย้าว่าพระองค์ไม่เคยถูกตรึง ไม่เคยเป็ นขึน
ท้ายทีส
่ ุด
หลักข้อเชื่อนี้กล่าวถึงบทบาทของพระเยซูว่าเป็ นผูท
้ จี่ ะมาพิพากษามนุษย์ทง้ ั ปวงในวัน
สุดท้าย โดยพระองค์จะลงโทษคนทีช
่ ่วั ร้าย
แต่มอบชีวต
ิ นิรน
ั ดร์อน
ั เต็มด้วยพระพรแก่ผท
ู้ เี่ ชื่อในพระองค์
์
เกีย่ วกับพระวิญญาณบริสุทธิ หลักข้อเชื่อนี้กล่าวว่า
การทีม
่ ารีย์ตง้ ั ครรภ์และจะประสูตพ
ิ ระเยซูเป็ นโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
นอกจากนัน
้
ก็ยืนยันการดารงอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิว์ ่าเป็ นอีกพระภาคหนึ่งของพระเจ้า
แต่โดยนัยยะ หลักข้อเชื่อนี้ได้ผูกพันพระวิญญาณบริสุทธิก์ บ
ั คริสตจักร
และกับประสบการณ์ ความรอดของเราทัง้ ในปัจจุบ ันและในอนาคต
ในบทเรียนต่อ ๆ ไป
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้
เราจะศึกษาเกีย่ วกับแต่ละพระภาคของพระเจ้าอย่างละเอียดมากขึน
ขณะนี้เราจึงเริม
่ ต้นด้วยความเข้าใจก่อนว่า
หลักข้อเชื่อนี้มไิ ด้เพียงแค่ยืนยันความเชื่อใน ตรีเอกานุภาพ เท่านั้น
แต่ยงั กล่าวถึงแต่ละพระภาคของ ตรีเอกานุภาพ
ว่ามีความสาคัญโดยตรงต่อความเชื่อของคริสเตียน
ถึงแม้จะมิได้กล่าวถึงรายละเอียดมากนัก
แต่หลักข้อเชื่อนี้ก็กล่าวเพียงพอเกีย่ วกับพระเจ้าและพระภาคของพระองค์ทจี่ ะจาแนก
ผูย้ ืนยันความเชื่อคริสเตียนแท้จากผูไ้ ม่เชื่อ
เมือ
่ เราได้ศก
ึ ษาสิง่ ทีเ่ ขียนไว้เกีย่ วกับพระเจ้าแล้ว เราจะมาดูว่า
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวถึงคริสตจักรว่าอย่างไร
คริสตจักร
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตอธิบายคริสตจักรด้วย 2 วลี หนึง่ คือ
สากลคริสตจักรบริสุทธิ ์ สอง คือ การร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชน
สองวลีนี้ถูกตีความไปในหลายแนวทาง ในบทเรียนต่อ ๆ ไป
้
เราจะศึกษารายละเอียดเรือ
่ งนี้มากขึน
สาหรับช่วงแรก เราจะกล่าวเพียงว่า คาว่า “สากลคริสตจักรบริสุทธิ”์
มิได้หมายถึงศาสนจักรโรมันคาทอลิก
แต่หมายถึงคริสตจักรและทุกส่วนของคริสตจักรทั่วโลก
แม้กระนั้น โปรเตสแตนต์หลายคนก็ยงั รูส
้ ก
ึ แปลกทีจ่ ะ “เชื่อในคริสตจักร”
ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ดังนั้น จึงต้องอธิบายก่อนว่า การทีห
่ ลักข้อเชื่อกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าเชื่อในคริสตจักร” ไม่ได้หมายความว่าเรามีความเชื่อในตัวคริสตจักร
แต่เรายืนยันความเชื่อว่าคริสตจักรนั้นบริสุทธิ ์ (แปลว่า ได้รบ
ั การชาระแล้ว)
และมีความเป็ นสากล
และเราก็ยืนยันความเชื่อในการสมานฉันท์ของธรรมิกชน คือ
การสามัคคีธรรมของผูเ้ ชื่อ
ความสาคัญของคริสตจักรตามหลักคริสต์ศาสนาในประวัตศ
ิ าสตร์ตง้ ั อยู่ในนัยยะเหล่า
นี้
ในบทนี้ เราจะเน้นเพียงสองแง่มุมของคริสตจักร
อันเป็ นหัวใจสาคัญของข้อความแห่งความเชื่อใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ในแง่มม
ุ หนึ่ง เราจะศึกษาการมีสว่ นร่วมในคริสตจักร อีกแง่มุมหนึ่ง
เราจะพิจารณาหลักคาสอนทีค
่ ริสตจักรได้รกั ษาไว้
โดยจะเริม
่ ทีก
่ ารมีสว่ นร่วมในคริสตจักรก่อน
การมีสว่ นร่วม
ประโยคในหลักข้อเชื่อทีว่ ่า “ข้าพเจ้าเชื่อใน ... คริสตจักรบริสุทธิ”์
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่

เน้นถึงความสาคัญของการมีสว่ นร่วมในคริสตจักร แน่ นอน
ในประวัตศ
ิ าสตร์ของคริสตจักร
ได้มีคริสเตียนมากมายทีต
่ อ
้ งการยอมรับพระเจ้าเป็ นพระบิดา
พระเยซูเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นผูช
้ ่วย
แต่กลับไม่ตอ
้ งการเป็ นส่วนหนึง่ ของคริสตจักรทีม
่ องเห็นได้ คือ
คนของพระเจ้าทีม
่ ารวมตัวกัน ให้เราอ่านฮีบรู 10: 25:
อย่าให้เราขาดการประชุมเหมือนทีบ
่ างคนทาเป็ นประจา. (ฮีบรู 10:
25)
แม้ในศตวรรษแรก
ผูเ้ ชื่อทีป
่ ระกาศตัวบางคนก็ตอ
้ งการหลีกเลีย่ งคริสตจักรทีค
่ นชุมนุมกันเพื่อนมัสการ
สั่งสอน และมีสามัคคีธรรม แต่พระวจนะของพระเจ้าสอนว่า
คริสตจักรนั้นสาคัญและจาเป็ นสาหรับคริสตชน
แน่ นอนว่า คนทีใ่ ช้ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต สมัยแรก
ไม่ได้มีลกั ษณะเช่นนั้น ตรงกันข้าม หลักข้อเชื่อนี้ ถูกใช้ในการนมัสการในโบสถ์
และผูท
้ เี่ ข้ามาในโบสถ์เพื่อรับบัพติศมาก็ตอ
้ งยืนยันหลักข้อเชื่อนี้
เขาเข้ามาเพื่อร่วมเป็ นสมาชิก เพื่อถูกนับเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้น
นี่คือต้นแบบตามหลักข้อเชื่อ ซึ่งเราต้องทาตาม
แม้ในปัจจุบน
ั เราก็ยงั พบคริสเตียนทีห
่ ลีกเลีย่ งการไปโบสถ์
บางทีคนเหล่านี้อาจไม่ชอบศาสนาทีเ่ ป็ นระบบ
หรือบางทีเขาเคยได้รบ
ั การปฏิบตั ท
ิ ไี่ ม่ดีจากคริสเตียนคนอืน
่ หรือเขาอาจคิดว่า
แค่อา่ นหนังสือคริสเตียน ดูรายการคริสเตียนทางโทรทัศน์
และติดตามเว็บไซต์ของคริสเตียนก็เพียงพอแล้ว
แต่พระคัมภีร์สอนคริสเตียนให้สร้างชุมชนจริง ๆ
ทีม
่ ีปฏิสมั พันธ์ทางกายภาพต่อกันและกัน
พระคัมภีร์ย้าว่าชุมชนลักษณะนี้สาคัญอย่างยิง่ ต่อผู้เชื่อทุกคน
สิง่ นี้ไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะสามัคคีธรรมฝ่ ายจิตวิญญาณเท่านั้น —
ถึงแม้สมั พันธภาพฝ่ ายจิตวิญญาณต่อกันและกันโดยผ่านพระคริสต์และพระวิญญาณบ
ริสุทธิจ์ าเป็ นอย่างยิง่ สาหรับคริสเตียน
ชุมชนผูเ้ ชื่อจะต้องเป็ นเหมือนครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน
และประกอบด้วยคนทีพ
่ บหน้ากันและมีปฏิสมั พันธ์กน
ั
เมือ
่ เราเข้าใจความสาคัญของการมีสว่ นร่วมในคริสตจักรแล้ว
เราจะมาพิจารณาการรักษาหลักคาสอนโดยคริสตจักรและในคริสตจักร
การรักษาหลักคาสอน
ตัง้ แต่ยุคแรกสุด การท่อง การสารภาพ และการจดจาหลักข้อเชื่อ
รวมทัง้ การสารภาพบาปในโบสถ์ มีบทบาทสาคัญอย่างมาก
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โดยเฉพาะในโลกยุคศตวรรษแรกและหลังจากนั้น
เมือ
่ คริสต์ศาสนายังอยู่ในช่วงต้น
อันเป็ นช่วงทีม
่ ีผอ
ู้ า่ นออกเขียนได้จานวนน้อยมาก ดังนั้น
จึงแทบจะไม่มีผใู้ ดอ่านหนังสือได้ และแม้กระทั่งคนทีส
่ ามารถอ่านได้
ก็แทบจะไม่มีใครเป็ นเจ้าของพระคัมภีร์ได้
ดังนั้นการกล่าวคาสารภาพบาปตามหลักข้อเชื่อเหล่านี้ในทีส
่ าธารณะแล
ะในการนมัสการพระเจ้า
จึงมีบทบาทสาคัญยิง่ ในฐานะเป็ นกรอบหรือกฎแห่งความเชื่อ
หรือการอ่านข้อความทีบ
่ ญ
ั ญัตไิ ว้
เพื่อสร้างความเข้าใจทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับภาพรวมของพระคัมภีร์
—ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน
ตามทีเ่ ราเคยกล่าวถึงเกีย่ วกับกฎแห่งความเชื่อ
คริสตจักรนั้นไม่ได้ปราศจากข้อผิดพลาด และหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ก็ไม่ได้สง่ เสริมให้เราเชื่อทุกสิง่ ทีค
่ ริสตจักรท้องถิน
่ สอน หากแต่ยืนยันความจริงทีว่ ่า
พระคริสต์แต่งตัง้ คริสตจักรเพื่อให้ทาหน้าทีบ
่ างส่วนในการปกป้ องและประกาศพระกิ
ตติคุณและสัจธรรมอืน
่ ๆ
ยูดา น้องชายของพระเยซู เขียนเกีย่ วกับพันธกิจของคริสตจักรในข้อ 3-4
ของจดหมายฝากของท่าน:
เพื่อนทีร่ กั ทัง้ หลาย
แม้ข้าพเจ้ากระตือรือร้นอย่างยิง่ ทีจ่ ะเขียนถึงท่านเกี่ยวกับความรอดทีเ่ ร
ามีรว่ มกัน
ข้าพเจ้าก็รส
ู้ ก
ึ ว่าจาเป็ นต้องเขียนมาให้กาลังใจท่านให้ต่อสูเ้ พื่อความเชื่ อ
ซึ่งได้ทรงมอบหมายแก่ประชากรของพระเจ้าเพียงครัง้ เดียวเป็ นพอ
เนื่องจากมีบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมูพ
่ วกท่าน ...
พวกเขาเป็ นคนอธรรมไม่ยาเกรงพระเจ้า
พลิกผันพระคุณของพระองค์มาเป็ นใบเบิกทางให้ทาผิดศีลธรรม
และปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็ นองค์เจ้าชีวต
ิ และเป็ นองค์พระผู้เป็ นเ
จ้าแต่ผู้เดียวของเรา (ยูดา ข้อ 3-4)
ยูดากล่าวว่าหน้าทีห
่ นึ่งของคริสตจักรคือการรักษาความเชื่อและปกป้ องสัจธรร
มและความเชื่อทีไ่ ด้รบ
ั ให้พ้นจากคนทีส
่ ง่ เสริมความเชื่อเทียมเท็จและการกระทาผิด
ๆ
ในปัจจุบน
ั
เราคงเห็นได้ชดั ว่ามีคาสอนเท็จมากมายในหลายภาคส่วนของคริสตจักร
รวมทัง้ มีการประพฤติผด
ิ บาปมากมายเช่นกัน แม้กระนั้น
พระเจ้าก็ไม่เคยเพิกถอนพันธกิจทีพ
่ ระองค์ได้มอบหมายแก่คริสตจักร
หรือประกาศให้กลุ่มอืน
่ หรือบุคคลอืน
่ ทาหน้าทีป
่ กป้ องคาสอนทีแ
่ ท้จริงแทน
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หน้าทีส
่ าคัญนี้ยงั คงเป็ นของคริสตจักร
และคริสตจักรก็ยงั คงพยายามทาหน้าทีน
่ ี้ บางช่วงเราทาหน้าทีไ่ ด้ดี
แต่บางช่วงอาจไม่ดีนกั หลักศาสนศาสตร์บางส่วนของเราสัตย์ซื่อต่อพระคัมภีร์
แต่บางส่วนก็ตอ
้ งปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงไปพร้อม ๆ กัน.
นี่คือสิง่ ทีต
่ ้องทาตลอดเวลา. แต่สาหรับบทเรียนนี้ ประเด็นทีเ่ ราอยากกล่าวถึงก็คือ
เรายอมแพ้ไม่ได้ เราต้องพยายามต่อไปทีจ่ ะรักษาหลักคาสอนในคริสตจักร
ถ้าเราทิง้ หน้าทีน
่ ี้ เราก็กาลังปฏิเสธสาระสาคัญของความเชื่อคริสเตียนแต่ดง้ ั เดิมทีว่ ่า
ข้าพเจ้าเชื่อในคริสตจักร
หลังจากได้ศก
ึ ษาข้อเขียนแห่งความเชื่ออันเกีย่ วข้องกับพระเจ้าและคริสตจักร
แล้วเราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาประเด็นที่ 3 ได้แก่ ข้อความเกีย่ วกับความรอดใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ความรอด
ช่วงท้ายของ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
กล่าวถึงความรอดไว้คอ
่ นข้างมาก
บางคนสงสัยว่าทาไมต้องเป็ นช่วงท้าย แทนทีจ่ ะเป็ นช่วงอืน
่ แน่ นอนว่า
หลักข้อเชื่อเองก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลนี้ แต่สงิ่ ทีป
่ รากฏกับข้าพเจ้าก็คือ
หลักข้อเชื่อนี้ต้องการสถาปนาพระเจ้าในฐานะ ตรีเอกานุภาพ—
์ เพื่อให้ม่น
คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ—
ั ใจว่า
ประสบการณ์ แห่งความรอดเริม
่ ต้นจากทัง้ สามพระภาคของพระเจ้า
ไม่ใช่จากระบบหรือสิง่ ใดทีม
่ นุษย์สร้าง การรูว้ ่าพระเจ้าพระบิดา
พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ ์ คือผูใ้ ด
นาไปสูก
่ ารเชื้อเชิญและคาสัญญาว่าเราจะได้รบ
ั ความรอดถ้าเราสารภา
พบาปของเรา. ดังนั้น
ข้าพเจ้าคิดว่าข้อความเหล่านี้อยู่ทา้ ยหลักข้อเชื่อเพื่อแสดงให้เห็นว่า
ผลในบัน
้ ปลายของความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามาจากรากฐานว่า
พระเจ้าคือผูใ้ ดในองค์ตรีเอกานุภาพ.
—ดร. สตีฟ ฮาร์เปอร์
ข้อความ 3 วลีสุดท้ายในหลักข้อเชื่อเกีย่ วข้องกับแง่มุมต่าง ๆ ของความรอด
โดยเจาะจงทีก
่ ารอภัยโทษบาป การทีก
่ ารคืนชีพ และสมบูรณ์ ชีพนิรน
ั ดร์
ในทางศาสนศาสตร์แบบดัง้ เดิม
การทีก
่ ายคืนชีพและชีวต
ิ นิรน
ั ดร์จะถูกศึกษาภายใต้หวั ข้อ อวสานวิทยา
หรือคาสอนเกีย่ วกับวันสุดท้าย แต่เพื่อให้เข้าใจง่าย เราจะศึกษา 2
ประเด็นนี้ภายใต้หวั ข้อ ความรอด
คริสเตียนทุกคนเชื่อในการอภัยบาปโดยผ่านการไถ่ของพระเยซูคริสต์
เราเชื่อว่า ถ้าเราสารภาพบาปและกลับใจจากบาปของเรา
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พระเจ้าจะไม่ลงโทษเราในนรกเพราะบาปนัน
้ และ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ก็บอกชัดว่านี่เป็ นความเชื่อของคริสตจักรตัง้ แต่ยุคแรก
และเราก็รจู้ กั ข้อพระคัมภีร์ทส
ี่ อนว่า
ทุกคนทีไ่ ด้รบ
ั การอภัยจะได้รบ
ั ชีวิตนิรน
ั ดร์โดยพระเยซูคริสต์ เช่น ข้อความใน ยอห์น
3: 16-18:
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระอ
งค์ เพื่อทุกคนทีเ่ ชื่อในพระบุตรนัน
้ จะไม่พินาศแต่มีชีวต
ิ นิร ันดร์ ...
ผู้ใดทีเ่ ชื่อในพระองค์ก็ไม่ถูกพิพากษา (ยอห์น 3: 16-18)
ชีวต
ิ นิรน
ั ดร์เป็ นของผูเ้ ชื่อทุกคน ในบางแง่มม
ุ
ชีวต
ิ นิรน
ั ดร์เริม
่ ตัง้ แต่วน
ิ าทีทเี่ ราเริม
่ เชื่อ
เพราะจิตวิญญาณของเราได้รบ
ั ชีวต
ิ ใหม่และจะไม่มีวน
ั ตาย
แต่ลกั ษณะของชีวิตนิรน
ั ดร์ทยี่ ืนยันโดยหลักข้อเชื่อนี้
บางครัง้ ก็ทาให้คริสเตียนยุคปัจจุบน
ั แปลกใจ โดยเฉพาะเมือ
่ กล่าวถึงการทีก
่ ายคืนชีพ
บางครัง้
้ มาจากความตาย
คริสเตียนเข้าใจผิดว่าหลักข้อเชื่อกาลังกล่าวถึงการทีพ
่ ระเยซูเป็ นขึน
แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่
้ มาของพระเยซูถก
การเป็ นขึน
ู กล่าวถึงในตอนต้นของหลักข้อเชื่อแล้ว ในข้อความทีว่ ่า
้ มาจากความตาย” ข้อความนี้ไม่ได้ถูกกล่าวซา้
“ในวันทีส
่ ามทรงเป็ นขึน
เมือ
่ กล่าวถึงการทีก
่ ายคืนชีพ หลักข้อเชื่อกาลังอ้างถึงคาสอนในพระคัมภีร์ทวี่ ่า
ทุกคนจะได้รบ
ั การทาให้คืนชีพในวันพิพากษา
และหลังจากนั้นก็จะเผชิญชะตากรรมนิรน
ั ดร์ของตนเอง
ไม่ใช่ดว้ ยวิญญาณทีป
่ ราศจากร่าง แต่ดว้ ยกายของตน
นี่คือสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์กล่าวสม่าเสมอ
และเป็ นข้อความแห่งความเชื่อของคริสตจักรมาเป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว
พระเยซูได้สอนไว้ใน ยอห์น 5: 28-29:
จะถึงเวลาทีค
่ นทัง้ ปวงซึ่งอยูใ่ นหลุมฝังศพของตนจะได้ยน
ิ เสียงของพระ
้ สูช
บุตร และจะออกมา ผู้ทท
ี่ าดีจะฟื้ นขึน
่ ีวต
ิ
ผู้ทท
ี่ าชั่วจะฟื้ นขึ้นรับการลงโทษ (ยอห์น 5: 28-29)
ข้อความในหลักข้อเชื่อเกีย่ วกับความรอดถูกสอนอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์
และเป็ นสิง่ ทีค
่ ริสตจักรทีเ่ ชื่อในพระคัมภีร์ยด
ึ ถือ แม้กระนั้น
คนยุคปัจจุบน
ั มากมายทีอ
่ า้ งว่าติดตามพระคริสต์กลับปฏิเสธคาสอนพื้นฐานเหล่านี้
บางคนไม่ยอมรับว่าพระเจ้าจะให้เราต้องรับผิดชอบต่อบาปของเรา
และถึงกับยืนยันว่าการอภัยโทษบาปไม่จาเป็ น
ในคริสตจักรก็มีผไู้ ม่เชื่อทีส
่ อนว่าเรามีเพียงชีวิตนี้ชีวต
ิ เดียวเท่านั้น
และสิง่ ใดก็ตามทีเ่ รียกว่าชีวต
ิ นิรน
ั ดร์ก็จากัดอยู่เฉพาะช่วงเวลาทีเ่ รามีชีวต
ิ อยู่บนโลกนี้
เท่านั้น และมีหลายคนเชื่ออย่างผิด ๆ
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ว่าเราจะใช้ชีวต
ิ นิรน
ั ดร์ในสวรรค์ในฐานะวิญญาณทีป
่ ราศจากร่าง ด้วยเหตุผลเหล่านี้
ข้อความแห่งความเชื่อใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
จึงสาคัญและเกีย่ วข้องโดยตรงต่อคริสตจักรในยุคปัจจุบน
ั เช่นเดียวกับคริสตจักรในยุค
แรก
กล่าวโดยสรุป หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ให้ความสาคัญกับคาสอนทีเ่ กีย่ วข้องกับพระเจ้า คริสตจักร และความรอด
ในบทต่อไปในบทเรียนชุดนี้ เราจะสารวจแต่ละแนวคิดอย่างเจาะลึก แต่ตอนนี้
เราต้องมั่นใจว่าเราเข้าใจภาพรวมอย่างถูกต้อง นั่นคือ
หลักคาสอนไม่กป
ี่ ระโยคนี้เป็ นศูนย์กลางและรากฐานทีส
่ ามารถนิยามขอบเขตของคริ
สต์ศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นเวลาหลายร้อยหลายพันปี มาแล้ว
เท่าทีผ
่ า่ นมา เราได้ศก
ึ ษาว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เป็ นข้อเขียนแห่งความเชื่อ
และกล่าวถึงประวัตแ
ิ ละภาพรวมของหลักการศาสนศาสตร์ของหลักข้อเชื่อนี้
จากนี้เราจะศึกษาหัวข้อหลักที่ 3 นั่นคือ
ความสาคัญต่อเนื่องของข้อเขียนแห่งความเชื่อทีอ
่ ยู่ใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต

ความสาคัญ
ต่อไปเราจะกล่าวถึงความสาคัญ 3 ด้านของ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต หนึ่ง
เราจะอธิบายว่าคาสอนเหล่านี้เป็ นพืน
้ ฐานของคาสอนทัง้ ปวงใน
คริสตศาสนศาสตร์ สอง
เราจะกล่าวถึงการยืนยันคาสอนเหล่านี้ในสากลคริสตจักร และ สาม
เราจะกล่าวถึงลักษณะอันเป็ นเอกภาพของข้อความทีแ
่ สดงความเชื่อเหล่านี้
เราจะเริม
่ ด้วยการสารวจลักษณะอันเป็ นรากฐานความเชื่อก่อน
ลักษณะอันเป็ นรากฐานความเชื่อ
คนส่วนใหญ่น่าจะคุน
้ เคยกับแนวคิดทีว่ ่าตึกขนาดใหญ่ย่อมต้องการรากฐานทีม
่ ่ั
นคง ฐานรากนั้นรองรับทุกส่วนของอาคาร โดยทาหน้าทีย่ ด
ึ ให้อาคารทัง้ หลังมั่นคง
และทาให้โครงสร้างทัง้ หมดแข็งแรงและมีเสถียรภาพ ในพระธรรมเอเฟซัส 2: 19-21
เปาโลกล่าวว่า คริสตจักรนั้นตัง้ อยู่บนรากฐานของอัครธรรมทูตและผูเ้ ผยพระวจนะ
ดังนั้นท่านจึง ... เป็ นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า
้ บนฐานรากของเหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะ
ท่านได้รบั การสร้างขึน
โดยมีพระเยซูคริสต์เองเป็ นศิลามุมเอก ในพระองค์
ทุกส่วนของอาคารทั่วทัง้ หมดต่อกันสนิท
และประกอบกันขึ้นเป็ นวิหารอันศักดิส์ ท
ิ ธิใ์ นองค์พระผู้เป็ นเจ้า
(เอเฟซัส 2: 19-21)
-21For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 1: ข้อเขียนแห่งความเชือ
่

ถ้าปราศจากรากฐานทีแ
่ ท้จริงและมัน
่ คง
้ พื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้
คริสตจักรก็จะไม่สามารถสร้างขึน
ในทานองเดียวกัน
คริสตศาสนศาสตร์ทถ
ี่ วายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็ นประโยชน์ตอ
่ คนของพระองค์
ก็ตอ
้ งอยู่บนรากฐานของคาสอนและหลักการทีถ
่ ูกต้อง
พระเยซูเป็ นหัวใจของคริสตจักรฉันใด
คาสอนของพระองค์ก็เป็ นหัวใจของศาสนศาสตร์ฉน
ั นั้น
และอัครธรรมทูตและผูเ้ ผยพระวจนะเป็ นรากฐานของคริสตจักรโดยการแนะนาให้โล
กได้รจู้ กั กับพระเยซูฉน
ั ใด หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ก็เป็ นรากฐานของศาสนศาสตร์ฉน
ั นั้น เนื่องจากหลักข้อเชื่อนี้
ช่วยให้เราเข้าใจคาสอนของอัครธรรมทูตทีม
่ ีบน
ั ทึกไว้ในพระคัมภีร์
ความงดงามของ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
อยู่ทก
ี่ ารสรุปคาสอนหัวใจสาคัญของคริสเตียนอย่างยอดเยีย่ ม
เพื่อให้คริสตชน—ไม่ว่าจะมาจากนิกายใดทีเ่ รามีในปัจจุบน
ั นี้ —
สามารถใช้ยืนยันความเชื่อได้ พระเจ้าเป็ นใคร พระเยซูคริสต์เป็ นใคร
์ างานอย่างไร
พระวิญญาณบริสุทธิท
้ อย่างไรเพื่อสอนเกีย่ วกับความร
และโดยรวมแล้วสิง่ เหล่านี้ประกอบขึน
อด คริสตจักร การพิพากษาในบัน
้ ปลาย
และรวมไปถึงการเสด็จมาครัง้ ที่ สองของพระเยซูคริสต์
ท่านไม่สามารถมีความเชื่อ
คริสเตียนทีแ
่ ท้จริงได้โดยปราศจากคาสอนทีส
่ าคัญและเป็ นรากฐานเหล่
านี้ได้
—ดร. สตีเฟน เวลลัม
เราจะศึกษาลักษณะอันเป็ นรากฐานของ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ใน 2
ส่วน ส่วนแรกเราจะดูว่าหลักข้อเชื่อนี้ได้ให้มาตรฐานแก่เราอย่างไร
เพื่อใช้วน
ิ ิจฉัยคาสอนส่วนอืน
่ ๆ ในส่วนทีส
่ อง เราจะศึกษาว่า
หลักข้อเชื่อนี้เป็ นพื้นฐานอันสมเหตุผลสาหรับคาสอนอืน
่ ๆ ทีถ
่ ูกต้องอย่างไร ก่อนอืน
่
เราจะศึกษา
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตในฐานะทีเ่ ป็ นมาตรฐานด้านศาสนศาสตร์ก่อน
มาตรฐานด้านศาสนศาสตร์
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต เป็ นมาตรฐานด้านคาสอน
เพราะว่าได้นาเสนอแนวคิดทีย่ งิ่ ใหญ่และสาคัญทีส
่ ุดเกีย่ วกับคริสต์ศาสนา
แนวคิดเหล่านี้ถูกสอนอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ และดังนั้น
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ทุกคนจึงควรรับรูแ
้ ละยึดถือปฏิบตั ิ
เราได้ศก
ึ ษาในบทเรียนก่อนหน้านี้แล้วว่าคาสอนเหล่านี้เป็ นหัวใจสาคัญของคริสต์ศาส
นา ดังนั้น แนวคาสอนอืน
่ ใดก็ตามทีเ่ รายึดถือ จึงต้องสอดคล้องกับคาสอนนี้
เราไม่สามารถยอมรับแนวคิดใดก็ตามทีข
่ ดั กับคาสอนหลักเหล่านี้ได้เลย
เคยชมการแสดงของนักแปลงเสียงไหมครับ?
นักแปลงเสียงคือนักแสดงทีพ
่ ูดโดยทีด
่ ูเหมือนว่าเขาไม่ได้พูดอยู่
โดยมักแสดงร่วมกับหุน
่ กระบอก
ทาให้ดูเหมือนว่าหุน
่ กระบอกกับนักแปลงเสียงกาลังสนทนากัน
นักแสดงทีเ่ ชี่ยวชาญสามารถทาให้หน
ุ่ กระบอกดูราวกับมีชีวต
ิ
แต่ไม่ว่าการแสดงจะสมจริงแค่ไหน เราก็รวู้ ่าจริง ๆ แล้ว
เป็ นนักแปลงเสียงนั่นเองทีก
่ าลังพูด ไม่ใช่หน
ุ่ กระบอก แล้วเรารูไ้ ด้อย่างไร?
คาตอบนั้นง่ายมาก เรารูว้ ่าหุน
่ กระบอกไม่มีชีวต
ิ และมันจึงไม่สามารถพูดได้
ดังนั้นเมือ
่ เราดูหน
ุ่ กระบอกทีด
่ ูเหมือนกาลังพูด
เราจึงตัดสินสิง่ ทีเ่ ราเห็นด้วยมาตรฐานทีเ่ รารูว้ ่าเป็ นจริง
ไม่ว่าหุน
่ กระบอกจะดูเหมือนกาลังพูดจริง ๆ เพียงใด
มาตรฐานของเราก็บอกเราว่าสิง่ ทีเ่ ราเห็นนั้นเป็ นภาพลวง
เราจึงไม่เชื่อว่าหุน
่ กระบอกพูดจริง ๆ
เราอาจไม่สามารถอธิบายว่าหุน
่ กระบอกทาท่าเหมือนพูดจริง ๆ อย่างมีชีวต
ิ ได้อย่างไร
แต่เรารูว้ ่า ต้องมีคาอธิบายทีส
่ มเหตุผลอันสอดคล้องกับมาตรฐานของเรา
ในทานองเดียวกัน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต สรุปความเชื่อทีเ่ ป็ นศูนย์กลาง
ซึ่งเรายึดถืออย่างเข้มแข็งและไม่มีวน
ั เปลีย่ นแปลง
เราเชื่อว่าพระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนเกีย่ วกับประเด็นเหล่านี้
และเป็ นสิง่ ทีส
่ าคัญอย่างยิง่ จนเราไม่สามารถประนีประนอมกับมาตรฐานอืน
่ ได้ ดังนั้น
ไม่ว่าใครจะเสนอมุมมองใด ๆ
เราก็ปฏิเสธทีจ่ ะเชื่อในสิง่ ใดก็ตามทีข
่ ดั แย้งกับหัวใจสาคัญของคาสอนในพระคัมภีร์
การใช้หลักข้อเชื่อนี้เป็ นมาตรฐานช่วยเราให้ยด
ึ มั่นในพระคัมภีร์
เมือ
่ ผูส
้ อนเท็จที่ดูเหมือนน่ าเชื่อถือนาเสนอหลักศาสนศาสตร์ที่ผิดเพี้ยนแก่เรา
พวกเราคงเคยพบกับคนทีเ่ ชี่ยวชาญอย่างมากในการโต้แย้งและพูดน่ าเชื่อถือจนเราคล้
อยตามในสิง่ ทีเ่ ขากล่าว ถึงแม้เขากาลังกล่าวเท็จหรือโกหกอยู่ก็ตามใช่ไหม ดังนั้น
การมีชุดข้อความกระทัดรัดทีส
่ รุปแนวความเชื่อสาคัญทีจ่ ะช่วยให้เรายึดมั่นในคาสอน
ของพระคัมภีร์จงึ ช่วยได้มาก และ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ก็ให้หลักยึดเช่นนั้น
ยกตัวอย่าง ในช่วงศตวรรษต้น ๆ ของคริสตจักร
มีแนวคาสอนนอกรีตมากมายทีค
่ ริสตจักรต้องเผชิญ หนึ่งในนัน
้ คือลัทธิทเี่ รียกว่า
ไญยนิยม คาสอนหนึ่งของลัทธินี้คือ ร่างกายของเราเป็ นสิง่ ชั่วร้าย
และเราจะได้รบ
ั ความรอดก็ต่อเมือ
่ ปลดปล่อยจิตวิญญาณของเราจากพันธนาการของร่
างกายได้ ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนในคริสตจักรยุคแรกจะสามารถโต้แย้งคาสอนผิดนี้ได้
แต่ผท
ู้ ไี่ ด้รบ
ั การฝึ กบนพืน
้ ฐานของ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
สามารถปฏิเสธคาสอนผิดนี้ตามคาสอนของพระคัมภีร์เกีย่ วกับการทีก
่ ายคืนชีพ
โดยหลักคาสอนนี้สอนว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อไถ่ทง้ ั ร่างกาย จิตใจ
และจิตวิญญาณของเรา
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หลายคนต้องสับสนกับคาโต้แย้งทีช
่ าญฉลาด
หรือหลงไปกับข้อมูลทีท
่ าให้เข้าใจผิดหรือนาเสนอแบบไม่ถก
ู ต้อง
เราคงไม่สามารถอธิบายได้เสมอว่าคาโต้แย้งหรือการค้นพบเหล่านี้ผด
ิ อย่างไร
แต่เราก็สามารถมีความมั่นใจทีจ่ ะปฏิเสธสิง่ ทีส
่ งิ่ ทีข
่ ดั แย้งกับ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ซึ่งเรารูว้ ่าสัตย์ซื่อต่อพระคัมภีร์ได้
แน่ นอน เราไม่ได้ตอ
้ งการยกหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
หรือข้อความแสดงความเชื่อใด ๆ ให้เสมอกับพระคัมภีร์
เพราะพระคัมภีร์เป็ นหนังสือเล่มเดียวทีเ่ ราไม่สามารถตัง้ คาถามใด ๆ ได้อย่างแน่นอน
และหากข้อความใดในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ขัดแย้งกับพระคัมภีร์
ข้อความนั้นก็จะถูกปฏิเสธ แต่หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ก็มีชยั เหนือกาลเวลาตัง้ แต่ศตวรรษแรกของคริสตจักรแล้ว
และได้รบ
ั การพิสูจน์นบ
ั ครัง้ ไม่ถ้วนว่านาเสนอใจความในพระคัมภีร์อย่างถูกต้องแม่น
ยา เราจึงควรมั่นใจทีจ่ ะใช้หลักข้อเชื่อนี้เป็ นมาตรฐานเพื่อวินิจฉัยหลักคาสอนต่าง ๆ
ทีเ่ ราพบในโลกปัจจุบน
ั
หลังจากศึกษาความเป็ นมาตรฐานด้านคาสอนของ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต แล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะกล่าวถึงอีกแง่มุมสาคัญ ได้แก่
การเป็ นพื้นฐานทีส
่ มเหตุผลสาหรับมุมมองอืน
่ ๆ ด้านศาสนศาสตร์
พื้นฐานทีส
่ มเหตุผล
ความสัมพันธ์ทส
ี่ มเหตุผลระหว่างแนวคิดต่าง ๆ
ก็เปรียบได้กบ
ั ความสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ากับต้นนา้
แนวคิดพื้นฐานทีส
่ มเหตุผลก็เป็ นเหมือนต้นน้า คือเป็ นต้นกาเนิดของแนวคิดอืน
่ ๆ
และแนวคิดอืน
่ ที่ตอ
้ งพึ่งพาแนวคิดพื้นฐานอันสมเหตุผลนั้น
ก็เหมือนแม่นา้ ทีไ่ หลตามธรรมชาติจากต้นนา้ ดังนัน
้
เมือ
่ เรากล่าวว่าความคิดหนึ่งเป็ นพืน
้ ฐานทีส
่ มเหตุผลสาหรับอีกความคิดหนึ่ง
ก็แปลว่าเราสามารถสร้างคาโต้แย้งทีส
่ มเหตุผลโดยการโยงแนวคิดพื้นฐานทีส
่ มเหตุผล
ไปสูก
่ ารสร้างแนวคิดอืน
่ โดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานนั้น ตัวอย่างคือ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต มีไม่กค
ี่ าทีก
่ ล่าวถึงพระเจ้าพระบิดาอย่างชัดแจ้ง นั่นคือ:
์ ส
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
ผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก
แต่หลักคาสอนนี้เป็ นพื้นฐานอันสมเหตุผลสาหรับอีกหลายสิง่ ทีเ่ ราเชื่อเกีย่ วกับ
พระบิดา เช่น บนพื้นฐานทีว่ ่าพระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลก
เราเชื่ออย่างถูกต้องด้วยว่า พระองค์มีอานาจเหนือสวรรค์และโลก
และการทรงสร้างดัง้ เดิมนั้นประเสริฐ
และเราสามารถเรียนรูเ้ กีย่ วกับพระเจ้าโดยการศึกษาโลกแห่งธรรมชาติ
เราจะใช้ตน
้ ไม้เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าของหลักคาสอนพื้นฐานอันสมเหตุผล
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พื้นดินก็คือพระคัมภีร์ และต้นไม้แห่งศาสนศาสตร์ก็เติบโตจากพื้นดินนั้น
ลาต้นและกิง่ ก้านหลักของต้นไม้คือหลักคาสอนพื้นฐาน
ซึ่งอิงและพึ่งพาพระคัมภีร์เท่านั้น
แต่เมือ
่ กิง่ ก้านขนาดเล็กแยกออกจากกิง่ หลักของต้นไม้
ก็จะนาไปสูค
่ วามเชื่อทีแ
่ ตกแขนงแต่ยงั คงอิงเหตุผลของความเชื่อหลักอยู่
และเมือ
่ เราดูใบไม้ เราก็เห็นแนวความคิดทีย่ ด
ึ กับกิง่ ก้านขนาดเล็ก เมือ
่ เรามองภาพนี้
้
คุณค่าของการเริม
่ ต้นด้วย หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตก็ชดั เจนขึน
เราต้องเรียนรูห
้ ลักคาสอนใหญ่ก่อน
เพื่อให้เห็นภาพต้นไม้ทห
ี่ ยั่งรากมัน
่ คงในพระคัมภีร์
เราจะได้ประโยชน์ 2 ประการ หนึ่ง
ช่วยเราให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทีห
่ ลากหลายในระบบศาสนศาสตร์ของเ
รา สอง
ช่วยเราให้มองหลักคาสอนทีป
่ ลีกย่อยออกไปโดยเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดป
ลีกย่อยนั้นกับความเชื่อรากฐานของเรา
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เป็ นการตกผลึกใจความสาคัญของสัจธรรมคริสเตียน จริง ๆ แล้ว
หลักข้อเชื่อนี้มีมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 2 โดยในช่วงนั้น
หลักข้อเชื่อนี้ปรากฏอยู่ในหลายรูปแบบ
และในทีส
่ ุดก็กลายมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ราคุน
้ เคยในปัจจุบน
ั
โดยหลักข้อเชื่อนี้ เรามีองค์ตรีเอกานุภาพ—พระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เรื่องการทีพ
่ ระเยซูทรงรับสภาพเป็ นมนุษย์
และการทีพ
่ ระเยซูสน
ิ้ พระชนม์เพื่อไถ่บาป ได้ทรง
คืนพระชนม์ดว้ ยชัยชนะ และจะเสด็จมาอีกครัง้ หนึ่ง
มีการอภัยโทษบาปแก่เรา มีคริสตจักรจริง ๆ
อันเป็ นสถานทีส
่ ามัคคีธรรมสาหรับผูท
้ บ
ี่ งั เกิดใหม่ในพระคริสต์
และข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่มีสงิ่ ใดทีจ่ ะเสริมความเข้มแข็งฝ่ ายวิญญาณในค
ริสตจักรได้ดีไปกว่าการศึกษา หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
และเน้นหลักคาสอนสาคัญเป็ นประจา
—ดร. เจ ไอ แพ็คเกอร์
เมือ
่ ได้ศก
ึ ษาความเป็ นรากฐานความเชื่อของ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
แล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะอธิบายการยืนยันคาสอนนี้ตามสากลปฏิบตั ิ
สากลปฏิบตั ิ
วิธีหนึ่งทีเ่ ราวินิจฉัยความจริงของข้อมูลได้ก็คือการพิจารณาถึงสิง่ ทีพ
่ ยานต่าง
ๆ ได้กล่าวไว้ ยิง่ มีพยานกล่าวเป็ นเสียงเดียวกันมากเท่าไร
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้ ในศาสนศาสตร์เช่นกัน
เราก็มีแนวโน้มทีจ่ ะเชื่อเช่นนั้น สิง่ เดียวกันนี้เกิดขึน
เมือ
่ เราพยายามตัดสินว่าสิง่ ใดเราควรเชื่อ การได้รวู้ ่าคนอืน
่ ๆ ในประวัตศ
ิ าสตร์—
รวมทัง้ คนอืน
่ ๆ ในโลกปัจจุบน
ั —เชื่ออย่างไร ก็จะเป็ นประโยชน์ และหลักคาสอนต่าง
ๆ ใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต นั้น
ก็ถูกยืนยันตลอดมาโดยคริสเตียนส่วนใหญ่ในสถานทีต
่ า่ ง ๆ
เราจะศึกษาความเป็ นสากลของถ้อยคาแห่งความเชื่อใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต โดยเน้น 3 ช่วงเวลาในประวัตศ
ิ าสตร์ หนึ่ง
ความเชื่อเหล่านี้อยู่บนรากฐานของพันธสัญญาใหม่ สอง
ความเชื่อเหล่านี้ถูกยืนยันโดยคริสเตียนส่วนใหญ่ตลอดประวัติศาสตร์ของคริสตจักร
สาม ความเชื่อเหล่านี้กาหนดคุณลักษณะของคริสตจักรในปัจจุบ ันอย่างไร
เราจะเริม
่ ต้นด้วยพันธสัญญาใหม่ และการยืนยันหลักคาสอนเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
พันธสัญญาใหม่
ตัง้ แต่ช่วงแรกสุดของคริสตจักร
ได้มีความเห็นไม่ตรงกันมากมายเกีย่ วกับคาสอนของพระเยซูและเหล่าอัครสาวก
้ ภายนอกคริสตจักร บ้างก็เกิดขึน
้ ภายใน ตัวอย่างคือ
ความเห็นต่างเหล่านี้ บ้างก็เกิดขึน
บ่อยครัง้ เปาโลเขียนจดหมายเตือนคริสเตียนชาวยิวทีเ่ รียกร้องให้คนต่างชาติเข้าสุหนั
ต เช่น กาลาเทีย บทที่ 5 และใน 2 เปโตรบทที่ 2
โดยเปโตรได้เตือนว่าจะมีผส
ู้ อนเท็จในคริสตจักร และในพันธสัญญาใหม่
มีตวั อย่างมากมายของพระเยซูและเหล่าสาวกในการแก้ไขความเข้าใจผิดของคนต่าง
ๆ
ความเชื่อผิดในคริสตจักรเป็ นอันตรายยิง่
เมือ
่ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อรากฐาน ด้วยเหตุนี้
พระเยซูและเหล่าผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่จงึ ห่วงใยทีจ่ ะแก้ไขความเข้าใจผิดเกีย่ วกับป
ระเด็นศาสนศาสตร์พื้นฐาน และสิง่ ทีน
่ ่ าทึง่ ก็คือ เมือ่ พวกเขาทาการแก้ไข
เขาก็เห็นพ้องต้องกันอย่างสมบูรณ์ แม้จะมีคาสอนเท็จมากมายในคริสตจักรยุคนี้
แต่พน
ั ธสัญญาใหม่ก็แสดงถึงเอกภาพของแนวคาสอนในตัวของมันเองอย่างไม่เสือ
่ มค
ลาย
การทีค
่ ริสตจักรสถาปนาบทบัญญัตอ
ิ น
ั ประกอบด้วยหนังสือเหล่านี้ —
ซึ่งเป็ นกระบวนการทีใ่ ช้เวลาหลายศตวรรษ—
บ่งบอกว่าคริสตจักรได้วน
ิ ิจฉัยแล้วว่า
หนังสือเหล่านี้มีหวั ใจสาคัญทีเ่ ป็ นเอกภาพ
นี่เป็ นคาวินิจฉัยทีเ่ ราไม่อาจมองข้ามได้ และในความเป็ นจริง
นั่นคือสิง่ ทีผ
่ ท
ู้ รงคุณวุฒใิ นคริสตจักรได้วน
ิ ิจฉัยมากว่า 2,000 ปี
กระนั้น ในขณะทีเ่ ราสามารถพูดถึงเอกภาพระหว่างพระคัมภีร์เล่มต่าง
ๆ ในพันธสัญญาใหม่ เราก็ตอ
้ งยอมรับว่า ระหว่างเล่มต่าง ๆ นัน
้
ก็มีมุมมองทีแ
่ ตกต่างกันอยู่ ข้าพเจ้ามองว่า ในประเด็นเชิงปฏิบตั น
ิ ้น
ั
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มุมมองทีแ
่ ตกต่างกันนี้ไม่ได้นาไปสูก
่ ารขัดแย้งกันในการยืนยันหลักคา
สอน คุณมีมุมมองทีแ
่ ตกต่าง การเน้นทีแ
่ ตกต่าง
วิธีการทีแ
่ ตกต่างในการพูดเกีย่ วกับความจริง
และมุมมองทีแ
่ ตกต่างเกีย่ วกับความจริงนัน
้
แต่อย่างน้อยในการวินิจฉัยของข้าพเจ้า
มันก็ไม่มก
ี ารขัดแย้งกันอย่างโจ่งแจ้งระหว่างพระคัมภีร์เล่มต่าง ๆ
ในพันธสัญญาใหม่
—ดร. เดวิด บาวเออร์
ในมุมมองเรือ
่ งเอกภาพนี้
ในเมือ
่ พันธสัญญาใหม่ยืนยันข้อความแห่งความเชือ
่ ทีเ่ ขียนไว้ใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ก็เป็ นการยุตธิ รรมทีจ่ ะกล่าวว่าการยืนยันนั้นมีผลระดับสากล
พระคัมภีร์ทุกเล่มกล่าวตรงกันเกีย่ วกับความเป็ นพระเจ้าของพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และขณะเดียวกันก็ยืนยันว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
พระกิตติคุณบันทึกข้อมูลพื้นฐานของหลักข้อเชื่อ เกีย่ วกับการจุตใิ นครรภ์ การเกิด
ชีวต
ิ การรับใช้ การสิน
้ พระชนม์ การคืนพระชนม์
และการเสด็จสูส
่ วรรค์ของพระเยซูคริสต์ และพระคัมภีร์เล่มต่าง ๆ
ในพันธสัญญาใหม่ก็สนับสนุนข้อความในหลักข้อเชื่ออันเกีย่ วกับคริสตจักรและความ
รอดอย่างสมบูรณ์
เมือ
่ เราได้ศก
ึ ษาเกีย่ วกับพันธสัญญาใหม่แล้ว
เราจะดูว่าความเชื่อเหล่านี้ได้กาหนดคุณลักษณะของคริสต์ศาสนาอย่า งเป็ นสากลอย่าง
ไรตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรทีผ
่ า่ นมา
ประวัตศ
ิ าสตร์ของคริสตจักร
เช่นเดียวกับในยุคพันธสัญญาใหม่ คริสตจักรในศตวรรษต่อมาก็สะท้อน
ศาสนศาสตร์ทห
ี่ ลากหลาย
ในประเด็นเล็กน้อยหลายเรือ
่ งแทบจะไม่มเี อกภาพเลย แต่หลักคาสอนทีเ่ ป็ นศูนย์กลาง
เช่นข้อความใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ก็เป็ นทีย่ อมรับและถูกยืนยันอย่างเป็ นสากล
และในกรณีทค
ี่ วามเชื่อรากฐานเหล่านี้ถก
ู ปฏิเสธ
คริสตจักรและประวัตศ
ิ าสตร์เองก็ถือว่าผูต
้ อ
่ ต้านเหล่านี้เป็ นผูส
้ ร้างความแตกแยกและ
ผูส
้ อนเท็จ
้ ในศตวรรษที่ 4 เป็ นตัวอย่าง ในช่วงนั้น
ลองศึกษาเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ชุดแรกสุด ได้ถูกใช้กน
ั แล้ว
้
่
เวลานั้นมีลท
ั ธินอกรีตมากมายเกิดขึน ซึงคริสตจักรต้องรับมือโดยใช้สภาต่าง ๆ
สภาท้องถิน
่ ก็มี แต่บางสภาก็มีลกั ษณะ “สหนิกาย”
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เพราะประกอบด้วยนักบวชจากคริสตจักรต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น สภาไนเซีย ใน ค.ศ.
325 และ สภาคอนสแตนติโนเปิ ล ใน ค.ศ. 381
ซึ่งอภิปรายประเด็นทีเ่ กีย่ วกับข้อความแห่งความเชื่อหลายข้ภายในหลักข้อเชื่อของอัค
รธรรมทูต
หลักข้อเชื่อไนเซีย ฉบับปัจจุบน
ั ถูกร่างเป็ นครัง้ แรกที่ สภาไนเซีย ใน ค.ศ.
325 และถูกปรับให้มีรูปแบบเหมือนปัจจุบน
ั โดย สภาคอนสแตนติโนเปิ ล ใน ค.ศ.
381 หลักข้อเชื่อไนเซีย เป็ นการขยายความและอธิบาย หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
โดยให้ความกระจ่างเกีย่ วกับแนวคิดหลายประเด็น
เพื่อไม่ให้เกิดการตีความหลักข้อเชื่ออย่างผิด ๆ
เช่น ลัทธินอกรีตทีเ่ รียกว่า ไญยนิยม สอนว่าพระเจ้าในพระคัมภีร์ผส
ู้ ร้างโลกนี้
ก็ถูกสร้างโดยพระเจ้าอีกองค์หนึ่ง หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
มิได้ประณามลัทธินอกรีตเช่นนี้อย่างชัดแจ้ง หลักข้อเชื่อไนเซีย
จึงเพิ่มข้อความทีท
่ าให้เจตนารมณ์ ของ
้
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตมีความชัดเจนยิง่ ขึน
โดยเฉพาะข้อความใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ทีก
่ ล่าวว่า
์ ส
“ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด ผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก”
หลักข้อเชื่อไนเซีย ได้ขยายความว่า “เราเชื่อวางใจในพระเจ้าองค์เดียว
์ ส
พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด ผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก
และทุกสิง่ ทีป
่ ระจักษ์ และทีไ่ ม่ประจักษ์ แก่ตา” ขอให้สงั เกต 4 ประการต่อไปนี้
หนึ่ง หลักข้อเชื่อไนเซีย ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
โดยการอิงอยู่บน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตนั้น ก็เท่ากับว่าสภาไนเซีย
ซึ่งมีลกั ษณะสหนิกาย ประกาศว่าคริสตจักรสากลให้การยืนยัน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
สอง หลักข้อเชื่อไนเซีย (ในภาษาต้นฉบับ) ใช้คาว่า “เรา” แทนคาว่า “ข้าพเจ้า”
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
มีเจตนาให้แต่ละบุคคลใช้เพื่อประกาศความเชื่อเมือ
่ รับบัพติศมา แต่
หลักข้อเชื่อไนเซีย เป็ นคาประกาศเจตนารมณ์ ว่า
คริสตจักรสากลและคริสตจักรทัง้ ปวงให้การรับรองหลักคาสอนเดียวกัน
สาม หลักข้อเชื่อไนเซีย ให้ความกระจ่างโดยเพิ่มคาว่า “องค์เดียว” หลังคาว่า
“พระเจ้า”. คานี้ทาให้นยั ยะทีแ
่ ฝงอยู่ใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
้ มา นั่นคือ มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น
กระจ่างชัดขึน
และ สี่ หลักข้อเชื่อไนเซีย เพิ่มความกระจ่างว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิง่
รวมถึงสิง่ ทีม
่ องไม่เห็น เช่น วิญญาณ ข้อความนี้บอกชัดเจนว่าพระเจ้าไม่ได้ถูกสร้าง
และนี่ก็เป็ นอีกหนึง่ นัยยะทีแ
่ ฝงอยู่ใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต โดย
้ เท่านั้น
หลักข้อเชื่อไนเซีย แค่ทาให้กระจ่างชัดขึน
ในหลายศตวรรษทีผ
่ า่ นมา
สภาและนักศาสนศาสตร์คริสเตียนมากมายได้ให้คายืนยันและคาอธิบายเช่นนี้มาตลอ
ด บางครัง้ การตัดสินใจของบางสภาก็ไม่ได้เป็ นทีย่ อมรับของคริสตจักรทัง้ หมด
สภาหนึ่งอาจประณามมุมมองของบางคริสตจักร
อีกสภาหนึ่งอาจประณามมุมมองของคริสตจักรอืน
่ แต่สว่ นใหญ่แล้ว
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ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดของข้อโต้แย้งนี้ คริสตจักรต่าง ๆ ก็ให้การยืนยันหลักการพื้นฐานใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ด้วยเหตุนี้ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
จึงถูกมองว่าเป็ นข้อความพื้นฐานเกีย่ วกับความเชื่อคริสเตียนที่ทุกนิกายยอมรับ
ในประวัตศ
ิ าสตร์ มีเพียง หลักข้อเชื่อไนเซีย เท่านัน
้ ทีใ่ กล้เคียงกับ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ในแง่การได้รบ
ั การยอมรับโดยนิกายต่าง ๆ
แต่หลักข้อเชื่อไนเซีย มีความซับซ้อนกว่า
โดยประกอบด้วยข้อความทางศาสนศาสตร์หลายข้อที่
นักศาสนศาสตร์เองก็เข้าใจผิดอยู่บ่อยครัง้ นี่เป็ นเหตุผลทีเ่ ราเลือก
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เป็ นรากฐานสาหรับการศึกษาหลักการพื้นฐานของความเชื่อคริสเตียน
ถึงตอนนี้ เราได้กล่าวแล้วว่า พันธสัญญาใหม่ สอดคล้องกับ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตทัง้ หมด
และได้กล่าวถึงการยอมรับหลักคาสอนในหลักข้อเชื่อนี้ตลอดประวัตศ
ิ าสตร์คริสตจักร
ตอนนี้ เราพร้อมทีจ่ ะกล่าวถึงปัจจุบน
ั
โดยเน้นว่าความเชื่อชุดเดียวกันนี้ยงั คงกาหนดคุณลักษณะของคริสตจักร
คริสตจักรในปัจจุบน
ั
ทุกยุคสมัย
ผูส
้ อนเท็จได้ปฏิเสธความเชื่อพื้นฐานทีค
่ ริสตจักรได้ยด
ึ มั่นเป็ นเวลาหลายศตวรรษ
ในโลกปัจจุบน
ั ลัทธิตา่ ง ๆ เช่น พยานพระยะโฮวาห์และมอร์มอน
ต่างก็ถือว่าตนเองเป็ นคริสเตียน
เพราะยอมรับในพระคัมภีร์และพยายามทาตามพระเยซูในบางลักษณะ
แต่คนเหล่านี้ไม่ใช่คริสเตียนแท้
เนื่องจากเขาปฏิเสธความเชื่อพื้นฐานทีไ่ ด้ให้นิยามขอบเขตของคริสต์ศาสนามากว่า
2,000 ปี —นั่นคือ ความเชื่อทีพ
่ บได้จากข้อความของหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
แม้บางคริสตจักรทีไ่ ม่ได้เข้าข่ายเป็ นลัทธิ รวมถึงบุคคลบางคนในคริสตจักร
ก็ยงั ปฏิเสธคาสอนพื้นฐานทีม
่ ีลกั ษณะคล้ายกัน
แต่ถ้าคนเป็ นอันมากปฏิเสธหลักคาสอนใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ด้วยเหตุใดหลักข้อเชื่อนี้จงึ ยังคงกาหนดคุณลักษณะของคริสตจักรสากลในปัจจุบน
ั ได้
? คาตอบมี 2 ประเด็น คือ หนึ่ง
คริสตจักรส่วนใหญ่ทอ
ี่ า้ งว่าเป็ นคริสเตียนยืนยันหลักคาสอนเหล่านี้
คริสเตียนโปรเตสแตนต์แนวอนุรกั ษ์ ทุกกลุ่มสอนและเชื่อในหลักข้อเชื่อนี้ ได้แก่
แบ๊บติสต์ เมโธดิสต์
ลูเธอแรน แองกลิกน
ั เพรสไบทีเรียน และอืน
่ ๆ นอกจากนี้
คริสตจักรทีไ่ ม่ใช่โปรเตสแตนต์จานวนมาก เช่น
โรมันคาทอลิกและอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ ก็ยืนยันหลักข้อเชื่อนี้ด้วยเช่นกัน
ไม่เพียงเท่านั้น
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คริสตจักรใดก็ตามทีป
่ ฏิเสธหลักคาสอนนี้ไม่ควรถูกเรียกว่าเป็ น “คริสเตียน”
ถึงแม้คนเหล่านี้ยอมรับพระคัมภีร์และอ้างว่าติดตามพระคริสต์ แต่ในทางปฏิบตั ิ
เขาไม่ได้ทาตามคาสอนในพระคัมภีร์หรือคาสอนทีค
่ ริสตจักรยึดถือ ด้วยเหตุนี้
เขาจึงมิได้เป็ นคริสเตียนทีแ
่ ท้จริง
เมือ
่ คานึงถึงความสาคัญของหลักคาสอนทีก
่ ล่าวไว้ใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เราเห็นว่าสิง่ เหล่านี้เป็ นหัวใจสาคัญอย่างยิง่ สาหรับชีวต
ิ ของคริสตจักร
ความเข้าใจของเราเกีย่ วกับธรรมชาติของพระกิตติคุณ
และความเข้าใจของเราเกีย่ วกับความรอดทีเ่ ราได้รบ
ั โดยพระเยซูคริสต์
เช่น หลักข้อเชื่อนี้ประกาศว่าพระเจ้าเป็ น องค์ตรีเอกานุภาพ นั่นคือ
พระเจ้าเป็ นพระบิดา เป็ นพระบุตร และเป็ นพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ดังนั้น
ถ้าจะเป็ นคริสเตียน
เราไม่สามารถเสแสร้งราวกับว่าหลักคาสอนเกีย่ วกับ องค์ตรีเอกานุภาพ
นี้เป็ นเครือ
่ งตกแต่งความเชื่อของเรา หรือสีสน
ั แต่งแต้มเท่านั้น
ตรงกันข้าม หลักคาสอนเรือ
่ งตรีเอกานุภาพ ได้ยืนยันถึงพระลักษณะ
และความเป็ นพระเจ้าทีแ
่ ท้จริงของพระองค์
—ดร. สตีฟ เบลคมอร์
ข้าพเจ้าต้องบอกว่าหลักคาสอนใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตสาคัญและเป็ นพื้นฐานของคริสต์ศาสนา
และแน่ นอน ถ้าคุณเฉออกไปจากหลักคาสอนเหล่านี้
คุณก็กาลังละทิง้ ความเชื่อคริสเตียนตามประวัตศ
ิ าสตร์
นั่นเป็ นสิง่ ทีค
่ ริสตจักรยุคแรกประสบ พวกเขาพบว่ามีวธิ ีตา่ ง ๆ
มากมายทีจ่ ะตีความพระคัมภีร์ และกล่าวว่า “วิธีนี้ถูกต้องแล้ว”
ถ้าจะเปรียบก็เหมือนรางรถไฟ เขากล่าวว่า
“ช่องทางนี้ถูกต้องแล้วทีจ่ ะใช้ตีความพระคัมภีร์” ถ้าไปอีกทางหนึ่ง
คุณก็จะออกห่างจากความเชื่อหลักของคริสเตียน ดังนั้น
ข้าพเจ้าเชื่อว่าตราบจนถึงปัจจุบน
ั
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตเป็ นนิยาม
เป็ นหัวใจสาคัญของความเชื่อทีแ
่ ท้จริงตามหลักพระคัมภีร์
—ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์
เนื่องจากความเชื่อทีส
่ รุปไว้ใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เป็ นรากฐานและเป็ นสากลอย่างยิง่
ความเชื่อเหล่านี้จงึ มีอท
ิ ธิพลทาให้ผเู้ ชื่อมีความเป็ นเอกภาพ
นี่เป็ นสิง่ ทีม
่ ีคุณค่าอย่างมากในปัจจุบน
ั
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เนื่องจากมีความแตกแยกมากมายในคริสตจักรยุคนี้
ความเป็ นเอกภาพ
คุณอาจเคยพบคริสเตียนทีจ่ ริงใจแต่ต่อต้านการเรียนศาสนศาสตร์เพราะเขาเชื่
อว่าหลักคาสอนเหล่านี้ทาให้คริสเตียนแตกแยกกัน
เขาขยายการต่อต้านไปสูศ
่ าสนศาสตร์ทเี่ รียนอย่างเป็ นระบบโดยใช้คาพูดเช่น
“พระเยซูรวมพวกเราเป็ นหนึ่ง แต่คาสอนทาให้พวกเราแตกแยก” มุมมองดังกล่าว
ก็มีสว่ นจริงอยู่บ้าง ในหลายยุคทีผ
่ า่ นมา คริสเตียนแตกแยกจากกัน กล่าวโทษกัน
ข่มเหงกัน และถึงขนาดทาสงครามต่อกันเพราะเรือ่ งคาสอนทีแ
่ ตกต่าง
แม้กระนั้นพันธสัญญาใหม่ก็หนุนใจให้คริสตจักรพยายามสร้างเอกภาพในด้านหลักคา
สอน เช่น ใน เอเฟซัส 4:11-13:
[พระเยซู ] ทรงให้บางคนเป็ นอัครทูต บางคนเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ
บางคนเป็ นผู้เผยแพร่ขา่ วประเสริฐ
บางคนเป็ นศิษยาภิบาลและอาจารย์ ...
เพื่อว่าพระกายของพระคริสต์จะได้ร ับการเสริมสร้างขึ้น จนกว่าเราทัง้ ห
มดจะบรรลุความเป็ นน้าหนึ่งใจเดียวกันในความเชือ
่ และในความรูถ
้ งึ พ
ระบุตรของพระเจ้า
จนเราเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์
(เอเฟซัส 4:11-13)
ในข้อความนี้ เปาโลกล่าวถึงคริสตจักรว่าเป็ นพระกายของพระคริสต์
ท่านกล่าวชัดเจนว่า คริสตจักรไม่สามารถเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในพระคริสต์ได้
จนกว่าเราจะมีความสามัคคีในความเชื่อและในความรู้ ดังนั้น
เอกภาพด้านหลักคาสอนควรเป็ นเป้ าหมายของคริสเตียนทุกคน
แน่ นอน ชีวต
ิ คริสเตียนด้านอืน
่ ๆ
ของเราน่ าจะมีอท
ิ ธิพลต่อการศึกษาหลักคาสอน มีหลายสิง่ ทีเ่ ราจาเป็ นต้องทา เช่น
รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้าน มุ่งสูค
่ วามบริสุทธิ ์ พึง่ พาอานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
และภาวนาต่อพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์
เมือ
่ เราสนใจเฉพาะหลักคาสอนและเพิกเฉยต่อหน้าทีอ
่ น
ื่ ๆ เราก็มกั หลงทางไปไกล
อัครทูตเปาโลได้เตือนเราใน 1โครินธ์ บทที่ 13:2 ว่า
หากข้าพเจ้า ... สามารถหยั่งถึงข้อลา้ ลึกทัง้ ปวงและความรูท
้ ง้ ั สิน
้ ...
แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มค
ี า่ อะไร (1โครินธ์ 13:2)
พระวจนะข้อนี้และอีกหลายข้อบอกเราว่า
การมีความรูด
้ า้ นศาสนศาสตร์น้น
ั สาคัญ
แต่ไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดต่อความเชื่อของคริสเตียน
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วิธีหนึ่งทีไ่ ด้ผลที่สุดในการหลีกเลีย่ งผลร้ายของการโต้เถียงกันด้านศาสนศาสต
ร์ ก็คือการชื่นชมยินดีกบ
ั เอกภาพด้านหลักคาสอน
ซึ่งเรามีร่วมกันกับผูท
้ ต
ี่ ด
ิ ตามพระคริสต์ท่วั โลก
เมือ
่ เราสร้างสมดุลระหว่างความปรารถนาทีจ่ ะเข้าใจรายละเอียดทางศาสนศาสตร์กบ
ั ค
วามปรารถนาทีจ่ ะมีเอกภาพ หลักคาสอนก็จะผูกพันเราไว้มากกว่าทาให้เราแตกแยก
ปัจจุบน
ั คริสตจักรของพระเยซูคริสต์มีความกังวลในเรือ
่ งเอกภาพ
ด้วยมีหลายคณะ นิกาย มีมุมมองเกีย่ วกับพระวิญญาณบริสุทธิ ์ สตรี
และการรับบัพติศมาทีแ
่ ตกต่างกัน แต่ดูเหมือนว่า ในศตวรรษที่ 21
้ เกีย่ วกับการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการปฏิบตั ิ
เรายิง่ กังวลมากขึน
การอยู่ร่วมกับโลกนี้ มากกว่าการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความจริง
ข้าพเจ้านึกถึงพระธรรม ยอห์น 17 และ เอเฟซัส 4 สิง่ ทีน
่ ่ าสนใจก็คือ
เมือ
่ พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและอัครทูตเปาโลพิจารณาเกีย่ วกับเอกภา
พนั้น ท่านทัง้ สองกาลังคิดถึงเอกกับภาพทีเ่ รามีโดยพระเจ้าองค์เดียว
เจ้าชีวต
ิ องค์เดียว พระวิญญาณองค์เดียว ความเชื่อเดียว
และบัพติศมาเดียว และนี่คือความจริง หรือองค์ความจริง ทีเ่ ราเชื่อ
และความจริงนี้ตอ
้ งเป็ นรากฐานของเอกภาพทีเ่ รามีในพระคริสต์
—ดร. ซามูเอล หลิง
ทั่วโลก
มีผต
ู้ ด
ิ ตามพระคริสต์อย่างแท้จริงจานวนหลายร้อยล้านคนทีย่ ืนหยัดมั่นคงในคาสอนห
ลักของพระคัมภีร์ตามทีไ่ ด้บน
ั ทึกไว้เป็ นหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต จริง ๆ แล้ว ณ
เวลานี้
คริสเตียนจานวนนับไม่ถ้วนกาลังถูกข่มเหงและแม้กระทั่งต้องสละชีวต
ิ เพราะการยืนห
ยัดความจริงอันมั่นคงนี้คนเหล่านี้อาจเห็นต่างจากเราเกีย่ วกับประเด็นทางศาสนศาสต
ร์หลายข้อ หรืออาจถึงขัน
้ เป็ นปฏิปก
ั ษ์ ตอ
่ มุมมองทีท
่ า่ นและข้าพเจ้ายึดถือ
แต่แม้จะมีความแตกต่าง
เราก็มีจุดยืนร่วมกันในสิง่ ทีห
่ ลักข้อเชื่อบัญญัตไิ ว้เกี่ยวกับพระเจ้า คริสตจักร
และความรอด ให้เราดูว่าพระเยซูอธิษฐานเพื่อคริสตจักรอย่างไร ใน ยอห์น 17:23
ขอให้พวกเขาได้รวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์
เพื่อให้โลกรูว้ า่ พระองค์ทรงส่งข้าพระองค์มาและทรงรักพวกเขาเหมือน
ทีพ
่ ระองค์ทรงรักข้าพระองค์ (ยอห์น 17:23)
ให้สงั เกตว่า
พระเยซูตรัสว่าความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรเป็ นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ถูก
ส่งมาโดยพระบิดา เมือ
่ เรายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กบ
ั ผูต
้ ด
ิ ตามพระคริสต์คนอืน
่ ๆ
โดยให้ความสาคัญกับประเด็นทางศาสนศาสตร์ทเี่ รามีร่วมกัน
เราก็เป็ นพยานกับโลกนี้ว่าพระกิตติคุณคือสัจธรรม
-32For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 1: ข้อเขียนแห่งความเชือ
่

และสิง่ นี้เป็ นพลังในการประกาศของเรา
ข้าพเจ้าคิดว่า
เมือ
่ เราได้ให้คานิยามพระกิตติคุณและมีความเห็นพ้องต้องกันเกีย่ วกับ
พระกิตติคุณ
วิธีหนึ่งทีเ่ ราสามารถยึดมั่นในเอกภาพและสัจธรรมก็คือโดยการกล่าวว่า
เรายืนหยัดในเอกภาพนั้น ซึง่ เราได้รบ
ั โดยพระกิตติคุณ
จนถึงระดับทีเ่ ราจะมั่นคงในเอกภาพนั้นต่อกันและกัน ในชีวต
ิ
และในการรับใช้ โดยไม่ขอให้ใครสละความเชื่อมั่นคงในสัจธรรมนั้น
แต่เราจะชื่นชมยินดีแม้ในประเด็นทีเ่ ราเห็นต่างกันก็ตาม
เราจะเห็นต่างกันด้วยความเคารพ ด้วยการใช้ปญ
ั ญา และด้วยความรัก
แต่เราก็มองหาสิง่ ทีพ
่ วกเรามีความยินดีร่วมกัน
ในระดับของสัจธรรมและรากฐานความเชื่อ
และเราก็ชื่นชมยินดีกบ
ั สิง่ นี้ในระดับหนึ่ง
เพื่อทีเ่ ราจะมีความสุขกับเอกภาพนั้น
และเพื่อทีเ่ ราจะสามารถแตกต่างกันอย่างสมเหตุสมผลและอย่างมีวจิ าร
ณญาณ ในประเด็นอืน
่ ทางศาสนศาสตร์ อันเกีย่ วกับความเชื่อ
—ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
สามารถช่วยคริสเตียนทุกหนแห่งให้แยกแยะระหว่างความเชื่อทีเ่ ป็ นหัวใจสาคัญและค
วามเชื่อทีม
่ ีความสาคัญรองลงไป
เมือ
่ เราเน้นหลักข้อเชื่อนี้ในชีวต
ิ ของเราและในพระกายของพระคริสต์ คือคริสตจักร
เราจะพบว่าศาสนศาสตร์ไม่ได้ทาให้เราแตกแยกเสมอไป ตรงกันข้าม
เราจะพบว่าเรากาลังสร้างเอกภาพกับคนอืน
่ ทีร่ บ
ั ใช้พระคริสต์อย่างสัตย์ซื่อ
สิง่ นี้ทาให้ภาพของพระเยซูเกีย่ วกับคริสตจักรสาเร็จเป็ นจริง

สรุป
บทเรียนแรกนี้ได้แนะนาข้อความแห่งความเชื่อใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เราได้อภิปรายเกีย่ วกับประวัตข
ิ องหลักข้อเชื่อในแง่พฒ
ั นาการและวัตถุ ประสงค์
เราได้ศก
ึ ษาภาพรวมของหลักคาสอน เกีย่ วกับพระเจ้า คริสตจักร และความรอด
และเราได้กล่าวถึงความสาคัญของข้อเขียนแห่งความเชื่อเหล่านี้
ในประเด็นเกีย่ วกับคุณลักษณะแห่งความเป็ นรากฐาน ความเป็ นสากล
และความเป็ นเอกภาพ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต เป็ นเอกสารทางประวัตศ
ิ าสตร์ทส
ี่ าคัญอย่างยิง่
-33For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 1: ข้อเขียนแห่งความเชือ
่

ทีไ่ ด้สรุปความเชื่อศูนย์กลางของคริสต์ศาสนามาเป็ นเวลาหลายร้อยปี แม้ในปัจจุบน
ั
หลักข้อเชื่อนี้ก็ยงั คงเป็ นจุดเริม
่ ต้นร่วมกันสาหรับนักศาสนศาสตร์คริสเตียนในทุกนิกา
ย ในตอนต่อไปของบทเรียนชุดนี้ เราจะสารวจข้อความแห่งความเชื่อใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
้ เพื่อดูว่าหลักข้อเชื่อนี้เป็ นตัวแทนของสัจธรรมในพระ
โดยลงลึกในรายละเอียดมากขึน
คัมภีร์อย่างไร ซึ่งเป็ นรากฐานร่วมกันของคาสอนคริสต์ศาสนาทั่วโลก.

-34For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 1: ข้อเขียนแห่งความเชือ
่

บิชอป แวน บี เกย์ตน
ั (ผูด
้ าเนินรายการ)
เป็ นอาจารย์และวิทยากรสอนพระคัมภีร์ผม
ู้ ีชื่อเสียงทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมและมหา
วิทยาลัยทีโ่ ด่งดังหลายแห่งทั่วโลก ท่านเคยทาหน้าทีเ่ ป็ นอนุศาสก
ทีส
่ านักงานทัณฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็ นเวลา 4 ปี
และเคยอยู่ในคณะกรรมการบริหารของสถาบันศาสนาและนโยบายสาธารณะ ณ
กรุงวอชิงตัน ดี ซี. ดร. เกย์ตน
ั จบการศึกษาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจาก
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนานาชาติ (International Seminary)
ศาสนศึกษามหาบัณฑิตจาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมโลโกส (Logos Bible
College) ดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านปรัชญาพระคริสต์ธรรมจาก มหาวิทยาลัยผูน
้ าคริสเตียน
(Christian Leadership University)
ศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเฟธ (Faith Theological
Seminary) และดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านการรับใช้จาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป
(Reformed Theological Seminary)
ท่านได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็ นบิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession)
และปัจจุบน
ั ดารงตาแหน่ งอัครมุขนายกแห่ง สมาคมคริสตจักรสากล (International
Community of Christian Churches)
ซึ่งเป็ นองค์กรทีม
่ ุ่งมั่นในการสร้างเอกภาพให้แก่พระกายของพระคริสต์
ดร. เดวิด บาวเออร์ เป็ นคณบดีคณะการตีความพระคริสต์ธรรมคัมภีร์
และดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์เกียรติยศ “ราล์ฟ วัลโด บีสน
ั ”
ด้านการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เชิงอุปนัย ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมแอสบิวรี
ดร. สตีฟ เบลคมอร์ เป็ นผูช
้ ่วยศาสตราจารย์สาขาปรัชญา
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเวสลีย์
ดร. พอล ชาง เป็ นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรจีน มอนเมาธ์ เมืองมิดเดิลทาวน์
รัฐนิวเจอร์ซีย์
ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป
(Reformed Theological Seminary)
ดร. สตีฟ ฮาร์เปอร์ เป็ นรองอธิการบดีผก
ู้ ่อตัง้ วิทยาเขต ฟลอริดา ดันแนม
ของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา
ดร. ไรแอด แคสซิส
เป็ นผูอ
้ านวยการนานาชาติของสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาศาสนศาสตร์เพื่อกา
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รประกาศ
ดร. ซามูเอล หลิง เป็ นผูร้ ่วมก่อตัง้ ไชนา ฮอไรซัน (China Horizon)
องค์กรสอนพระคัมภีร์แก่คริสเตียนจีนโพ้นทะเล
ดร. โรเบิร์ต จี ลิสเตอร์
เป็ นรองศาสตราจารย์ดา้ นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์
ทีว่ ท
ิ ยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต
ดร. อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น
แบ๊บติสต์
ดร. จอห์น ออสวอลท์ เป็ นอาจารย์รบ
ั เชิญผูท
้ รงคุณวุฒด
ิ า้ นพันธสัญญาเดิม
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมแอสบิวรี
ดร. เจ ไอ แพ็คเกอร์
เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวัตศ
ิ าสตร์ ทีว่ ท
ิ ยาลัยรีเจนท์
ในเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริตช
ิ โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
ท่านเดินทางเทศนาและบรรยายอย่างกว้างขวางในอังกฤษและอเมริกา
ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน เป็ นรองศาสตราจารย์ดา้ นการตีความพันธสัญญาใหม่
และผูอ
้ านวยการการวิจยั ระดับปริญญาเอก ทีว่ ท
ิ ยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น
แบ๊ปติสต์
ดร. เอริค เธอนเนส
เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษาและศาสนศาสตร์
ทีว่ ท
ิ ยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต มหาวิทยาลัยบิโอลา
และเป็ นประธานภาควิชาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษาและศาสนศาสตร์
ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์ เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษา
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมทรินิตีเพื่อการรับใช้พระเจ้า
(อดีตเคยเป็ นอาจารย์ดา้ นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา และรองอาจารย์ใหญ่ร่วม
ของวิคลิฟฟ์ ฮอลล์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด)
ดร. สตีเฟน เวลลัม เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นศาสนศาสตร์คริสเตียน
ทีว่ ท
ิ ยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊บติสต์
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